I. Narrativa

I. 1. Narradores galegos
Abel Vilela, Adolfo de (coord. e dir.), Poemas e contos da muralla, Lugo: Concello de Lugo, 2001, 175
pp. (DL: VG-1051-2001).
Volume editado con motivo da declaración da Muralla de Lugo como monumento Patrimonio da Humanidade que, despois dos
prólogos institucionais, presenta dous apartados nos que recolle por un lado os poemas que diversos autores lle dedican á
muralla e polo outro os contos dos que agora damos conta. Todos eles van acompañados das ilustracións de diversos autores:

- Lois Diéguez, “A pedra de Apolo”, pp. 111-128.

Este relato de Lois Diéguez (Monforte de Lemos, 1944) presenta a un narrador en primeira persoa que é a propia muralla de
Lugo que nos conta diversas historias que ela presenciou ao longo dos séculos, e presta especial atención á lenda dun lobo-boi
carniceiro nas terras de Lugo, que tanto atemorizara á poboación ata que o mataron. O relato vai acompañado coas ilustracións
de Matalobos.
- Paco Martín, “Grave perigo”, pp. 129-135.
Relato de Paco Martín (Recatelo-Lugo, 1940) acompañado da ilustración de Andrés Romay, no que se conta
pormenorizadamente a decisión de Artemio Vilar Rebordaos, un mestre xubilado, de sentar na parede externa da muralla a ler
un libro. A reacción da xente, sorprendida pola posición, máis propia dun suicida, contrasta coa tranquilidade absoluta e
ensimesmamento na lectura do ancián, o que provoca que sexan moitos os que o imiten e a consecuente preocupación das
autoridades por tal fenómeno.
- Xosé de Cora Paradela, “Memoria de Lerroux no Fielato”, pp. 137-149.

Conto de Xosé de Cora Paradela (Lugo, 1951) narrado en primeira persoa polo protagonista, Alejandro Lerroux, un señorito
andaluz que pasou por Lugo para substituír ao oficial de impostos ata a súa marcha en 1896. Relata as condicións do traballo, o
seu trato con Vázquez de Peñarel, o seu xefe, e os motivos que o levaron a despedilo por non

ter cobrado ben aos polbeiros que se achegaban ao San Froilán. O conto vai acompañado das ilustracións de Miguel Ángel
Macía.

- Xosé Miranda, “Des portas e un adarve”, pp. 151-175.
Nesta entrega de Xosé Miranda (Lugo, 1955) xunta dez historias sobre a vida no cárcere de Lugo en tempos da Guerra Civil, os
asaltos de bandidos nas aldea ou os enterros dos nenos ricos, sempre coa muralla presente. Os textos deste volume
acompáñanse dos debuxos de Xosé María Lugilde.

Referencias varias:
- K. A., “Citan a la Academia de Bellas Artes como pionera en defender la muralla”, El Progreso, “Un año como bien
mundial”, 1 decembro 2001, p. 3.
Dáse conta da presentación da obra e doutros actos culturais que conmemoraron o primeiro aniversario do nomeamento da
Muralla de Lugo como “Ben Mundial”. Á presentación, que tivo lugar no Centro Uxío Novoneyra, asistiron, ademais das
autoridades políticas da cidade, unha boa parte dos ilustradores e autores que participan na obra e interviron Marica Campo,
Lois Diéguez, Paco Martín ou Xosé Miranda, entre outros.

Aleixandre, Marilar, Teoría do caos, Premio Xerais de novela 2001, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Narrativa, nº 169, outubro 2001, 221 pp. (ISBN: 84-8302-694-5).
Novela de Marilar Aleixandre (Madrid, 1947), coa que acadou o Premio Xerais de novela, e que presenta unha complexa
estructura, na que mesmo é posíbel unha lectura non linear, como se indica nunha nota introductoria, na que se marca a orde
alternativa. A novela, cunha distribución tripartita, presenta trece capítulos titulados ao longo dos que se desenvolve o drama
protagonizado por Paco, médico de profesión e alcalde da vila de Santorén, e o seu fillo Antonio, “O Roxo”, un rapaz
universitario que manifesta abertamente a súa oposición ao pai. Establécese un complexo xogo de voces narrativas que nos
relatan historias paralelas dos contornos dos protagonistas: sucesos da vila de Santorén, en oposición á veciña Mirandela, e da
cidade de Santiago de Compostela, onde se desenvolve a vida universitaria do Roxo e a súa banda de amigos. Estes rapaces,
Pedro, Daniel, O Roxo e Ghillerme atópanse nun momento de incertidume ante
o futuro polo remate dos seus estudios e a súa inminente separación, que se enmarca nun proceso no que están a espertar á
iniciación sentimental e á toma de conciencia de perda do paraíso da infancia. Con eles percorre o lector os locais nocturnos,
escoita as conversas cos compañeiros de clase e de piso ou sente a incomunicación que se dá moitas veces entre eles. O xogo
temporal establécese entre o presente de pai e fillo, distanciados polo enfrontamento xeracional, e o pasado evocado polo
primeiro como o seu tempo de universitario traballando na clandestinidade en oposición ao réxime, pero que non chega a
confesar nunca ao fillo. Atrapado no seu posto político, renunciou á profesión de médico inducido

pola ambición de ocupar algún día unha consellería, o que o obriga a manter unha liña política afín ás forzas gobernamentais, e
que só traizoa a través dos relatos que asina co seudónimo de Roi de Neisón e colga na páxina web do Batallón Literario da
Costa da Morte, técnica metaliteraria que se acentúa cos intercambios de correos electróncos entre as adolescentes da banda do
Roxo, Maite e Isen. Outro aspecto constante na novela é a simboloxía da balea, que representa á cidade no deambular nocturno
polos locais de copas, e protagonista tamén da tese de doutoramento de Maite, marcada pola visión do despece dunha balea nun
verán da súa infancia, que traballa agora sobre a obra de Melville, Moby Dick.

Recensións:

- M. Blanco Rivas, “Traxedia clásica sobre o conflicto xeracional”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 233, 3 novembro 2001, p. 2.

Amplo resumo do argumento desta obra de Marilar Aleixandre construída en forma de traxedia clásica, na que a autora propón
aos lectores múltiples lecturas do enfrontamento dialéctico de dúas xeracións, na que acada un gran protagonismo Paco, o
alcalde de Santorén. Remata facéndose moitas das preguntas ás que os protagonistas desta novela queren responder sobre o
sentido das súas vidas e coas que a autora quere facer reflexionar aos lectores.

- Dolores Vilavedra, “Desafío”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 395, 6 decembro 2001, pp. 6-7.
Comeza sinalando desta obra a solidez de construcción que presenta, onde non quedou nada ao chou, agás as vidas dos
personaxes, ademais dos diferentes niveis de lectura que ofrece o texto, potenciada polo que a articulista chama “xogo
cortazariano”, consistente en ler a novela fóra do desenvolvemento linear. Alude á cita que a autora pon de Bernardo Atxaga
que entende como preludio dunha das lectura posíbeis e que ten que ver coa perda da inocencia e a expulsión do paraíso. Tamén
destaca a dualidade semántica coa que se xoga na novela, que leva ao lector a preguntarse polo significado da vida. Para
encadrala considera que malia que induce a pensar que é unha “novela de iniciación sentimental”, hai elementos como a
andadura tráxica que non permiten este encadramento. A seguir céntrase na estructura ternaria, dá os títulos das tres partes que a
compoñen e traza un breve resumo do seu contido, resaltando a falta de expiación dos pecados e o final tráxico. Remata
sobranceando a habelencia de Marilar Aleixandre para artellar todos os elementos con coherencia, resaltando o emprego do
símbolo da balea e as diferentes estratexias modalizadoras das que bota man.

- Xosé M. Eyré, “O mundo concibido como caos”, A Nosa Terra, “Cultura. Lecturas”, nº 1011, 6-12 decembro 2001, p.

26.
Comézase destacando a complexidade desta novela de Marilar Aleixandre xa presente na nota previa que defende a existencia
de varias lecturas para esta obra. Tamén se mencionan outros libros que puideron influír nesta obra

cualificada como “interactiva”. Logo analízase a estructura da novela, así como a trama e o espacio no que se desenvolve a
acción. Ademais saliéntase a versatilidade da lingua empregada que permite incluír distintos rexistros e que é unha mostra de
experimentación. Acábase loando o lirismo presente nesta obra.

- F. Martínez Bouzas, “Os perfís da traizón”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 108, 19 decembro 2001, p.
3.
Destácase a importancia do tema da traizón nesta novela de Marilar Aleixandre e compárase esta obra con outras da autora
resaltando a súa complexidade. Tamén se comenta a división da temática do libro en tres historias paralelas entre si,
mencionando o fío argumental vinculado a cada un deses grupos: a do alcalde de Santorén, a do seu fillo e os seus amigos e as
historia que relata Paco, afondando na trama de cada unha delas, e que veñen sendo as “vidas paralelas” duns revolucionarios
de referencia para a xuventude do pasado século. Como característica común salienta o feito de que os tres tiveran sufrido a
traizón dos seus, nas que se deixa ver unha visión do sentido da vida e a perda do paraíso. Remata cunha análise do aspecto
formal da obra no que se destaca a presencia da fragmentariedade ou o emprego de diversos rexistros, ademais da versatilidade
e da complexidade estructural e temática.
- Uxía Priegue, “Teoría do caos”, O Mico, nº 2, “Crítica”, decembro-xaneiro 2002, pp. 52-53.

Saliéntase a capacidade expresiva de Marilar Aleixandre na súa novela gañadora do Xerais, así como a gran calidade literaria
que presenta, dando idea de densidade narrativa e potencial suxestivo da obra e criticando unicamente o excesivo formalismo
que ás veces supera á anécdota e que pode levar a unha lectura un pouco labiríntica.

Referencias varias:

- Afa, “Unha ‘Teoría do Caos”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xuño 2001, p. 49.
Despois de achegar certos datos sobre a XVIIIª edición do Premio Xerias de Novela, céntrase na obra gañadora, que foi
presentada por Marilar Aleixandre baixo o lema de “Desparaíso”. Dá conta dos premios conseguidos e títulos publicados por
esta autora madrileña, ademais de indicar que se converte na primeira muller que obtén este premio e na única persoa que
conseguiu os dous galardóns convocados por Edicións Xerais de Galicia. Apunta que, segundo o xurado, Teoría do Caos
presenta unha estructura narrativa moderna e arriscada a través da que a autora demostra o seu dominio da escrita e das técnicas
narrativas. A seguir, recolle outros comentarios sobre esta obra que trata dous temas fundamentais do ser humano: “a lealdade e
a fidelidade a uns principios ideolóxicos sempre no camiño da procura da felicidade e do acougo do individuo consigo mesmo”.
Remata aludindo á intervención no acto de Manuel Bragado, que agradeceu a axuda do Concello de Viveiro para a realización
do acto e para a edición facsimilar do libro Poesías galegas, de Nicomedes Pastor Díaz.

- Alberto Pampín, “Marilar Aleixandre e Antón Cortizas reciben os premios Xerais de Novela e Merlín”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 24 xuño 2001, p. 50.
Dá conta do acto de entrega dos premios Xerais de Novela e o Merlín a Marilar Aleixandre e a Antón Cortizas,
respectivamente. Sinala que Aleixandre é a primeira muller que acada este galardón coa obra Teoría do caos da que o xurado
salientou a súa “estructura narrativa moderna e arriscada”, considerándoa unha obra non convencional con distintos niveis de
lectura, na que se tratan a “lealdade e a fidelidade a uns principios ideolóxicos” como temas principais. Remata aludindo tamén
á entrega do premio á Cooperación no Labor Editorial a diferentes librerías galegas e ás diversas actuacións que tiveron lugar
ao longo do acto.
- A. Pampín, “A miña obra é unha novela psicolóxica sobre a traizón”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24 xuño 2001, p. 50.
Entrevista con Marilar Aleixandre na que conta brevemente o argumento da súa obra que resume como unha “novela
psicolóxica sobre a traizón”, sobre o custo de acadar o que se desexa e as traizóns que sofren algúns dos personaxes así como o
propio protagonista, do que salienta a súa característica de contradictorio. A seguir, fai referencia ao que supón acadar este
premio, ao feito de que en Galicia haxa poucas mulleres narradoras, á capacidade dos escritores para se adaptaren a diferentes
rexistros e remata indicando que esta obra é a máis ambiciosa que escribiu e a que máis tempo lle levou.

- Carmen Abuín, “Marilar Aleixandre obtén en Viveiro o Premio Xerais con ‘Desparaíso”, El Progreso, “Sociedad”, 24 xuño
2001, p. 79.
Ademais de dar conta dos premios conseguidos por Marilar Aleixandre, coméntase que nesta novela ofrece distintos niveis de
lectura e que, a través dos seus capítulos, que teñen o fundamento e correlación na estructura da Divina Comedia, trata os temas
da lealdade e da fidelidade, sempre na procura da felicidade. Tamén se citan as oito librerías que conseguiron o Premio á
Cooperación no Labor Editorial, alúdese ás palabras de Manuel Bragado e móstrase un cadro que recolle os gañadores das
anteriores edicións dos premios Xerais e Merlín.
- Xavier Alcalá, “Marilar e Antón”, El Ideal Gallego/Diario de Arousa/Diario de Ferrol, “A voapluma”, 27 xuño 2001,
p. 49/p. 29/p. 64.
Refírese aos dous autores galardoados cos premios convocados por Edicións Xerais de Galicia: Marilar Aleixandre, co Xerais
de novela, e Antón Cortizas, co Merlín. Destaca o feito de que unha autora de fóra cultive a lingua galega e colleite tantos
éxitos. Felicítaa por ser a primeira muller que consegue o Xerais de novela e, a seguir, alude a Antón Cortizas, do que damos
conta no apartado correspondente (VII. 1. Narradores galegos).
- M. Lorenzo, “Escribir é xogar coas palabras”, O Mico, nº 1, outubro-novembro 2001, “Entrevistas”, p. 43.

Entrevista a Marilar Aleixandre na que fala da xénese de Teoría do Caos, gañadora do Xerais, e da situación da novela galega
no mercado actual. Desmitifica as etiquetas literarias baseadas na idade dos lectores e defende o dereito do escritor á vaidade
dentro dun entorno no que se converte en personaxe público, así como a existencia dos premios literarios que, non sendo
excluíntes, amosan unha realidade veraz.

Aleixandre, Marilar, Unha presa de terra, Premio de Novela por Entregas 2001 de la Voz de Galicia,
ilust. Xoán Carlos Abraldes, Vigo: Ir Indo/La Voz de Galicia, col. Narrativa/Gran Formato, outono 2001,
133 pp. (ISBN: 84-7680-367-2).
Esta novela de Marilar Aleixandre (Madrid, 1947), ilustrada por Xoán Carlos Abraldes (Barcelona, 1971), foi publicada por
entregas, tras acadar o premio, ao longo do verán do 2001 nas páxinas de La Voz de Galicia. Trátase dunha novela policial que
relata en trinta e unha entregas a investigación que se leva a cabo a partir da aparición do cadáver dunha rapaza nova, Lurdes
Abelleira, no ascensor do edificio no que residía. Trala recolleita das testemuñas de todos os residentes no inmoble por parte do
inspector Ignacio Couto, irrompe no relato Ana Candeán, unha detective privada que recibe o encargo de investigar o que
aconteceu por parte da irmá maior da morta, unha vella amiga do instituto que reside en Boloña. A pista fundamental, da que
toma o título o relato, é a presencia de restos de terra na cabeza de Lurdes, elemento revelador que vai descubrir o misterio da
súa morte. Ana Candeán aclara a confusión policial e mesmo se ve implicada na resolución dos feitos poñendo en perigo a súa
vida, xa que se namora do principal sospeitoso, Pepe Castro, o compañeiro sentimental da asasinada. Ademais polas páxinas do
relato desfila unha ampla galería de personaxes que van ofrecendo a súa visión da vida da morta, dentro do espacio de
murmuración e observación que supón ás veces unha comunidade de veciños. A estructura da narración incorpora os recursos
característicos da novela por entregas –brevidade dos capítulos e dosificación da intriga–, co fin de manter o interese do
lectorado e coidar o suspense en cada capítulo sen perder o fío dos acontecementos. Ecoan no relato referencias musicais e
influencias da novela e do cine negro, ademais de subverter algúns dos trazos típicos destes xéneros en canto ao protagonismo
activo

que acadan as mulleres e que aparecen ocupando cargos tradicionalmente desempeñados por homes e en canto aos receos que
aínda parece espertar este papel activo en certas capas da sociedade. É o caso da xuíza que levanta o cadáver, unha muller nova
duns trinta anos, e mesmo da detective Ana Candeán.

Recensións:

- M. Blanco Rivas, “Unha historia de amor nun mundo fantástico”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 231, 20 outubro 2001,
p. 2.
Achega á obra de Marilar Aleixandre na que comeza por facer un resumo do argumento arredor dunha trama policial de intriga
e investigación. Sinala que está ilustrada por Juan Carlos Abraldes e que foi gañadora do Premio de Novela por Entregas 2001
de La Voz de Galicia. A seguir repasa a obra de Marilar Aleixandre galardoada con algúns dos premios máis importantes do
panorama galego como o Esquío por Catálogo de velenos (1999), o Lazarillo e o Lecturas por A banda sen futuro (1999) ou o
Xerais por Teoría do caos (2001).
- F. Martínez Bouzas, “Unha novela de intriga”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 105, 28 novembro 2001,
p. 3.

Dáse conta da publicación das dúas últimas novelas premiadas de Marilar Aleixandre Teoría do caos e Unha presa de terra.
Tras facer un percorrido polas obras desta autora, centra a súa atención na segunda, da que comeza sinalando as similitudes
con A Compañía Clandestina da Contrapublicidade (1998). Logo exponse o argumento desta novela de intriga. Tamén se
comenta a estructura da obra condicionada pola súa publicación diaria no xornal. Asemade, mencionánse as ilustracións de
Juan Carlos Abraldes que acompañan a esta edición. Finalízase cualificando a linguaxe empregada como “áxil e fluída”.
- Francisco Martínez Bouzas: “Literatura folletinesca”, Guía dos libros novos, nº 35, “Narrativa”, decembro 2001, p. 20.

Principia referíndose ao auxe que está a coller a literatura folletinesca e indica que este subxénero provén da literatura francesa,
aínda que tivo éxito nos séculos XIX e XX en España. Explica as características principais facendo fincapé na importancia da
intriga, a sinxeleza e a lixeireza. Por outra parte, acha semellanzas entre esta novela e A Compañía Clandestina de
Contrapublicidade (1998). Expón o argumento, que xira arredor do asasinato dunha rapaza que traballa nun bordel, e cualifica o
final de previsíbel. A seguir, acha que non hai lugar para o sentimentalismo. Malia o bo nivel de lingua e a linguaxe áxil e clara,
exenta de barroquismos e ornamentos prescindíbeis, opina que esta obra non vai estar entre as mellores de Aleixandre
precisamente polas limitacións propias do folletín que, por exemplo, obrigan a estructurar o texto en trinta e un capítulos
homoxéneos. Alén disto, recoñece que o título non lle parece acaído.

Referencias varias:
- Nacho Mirás, “La Voz recupera cunha historia de policías e misterio a tradición da novela por entregas”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 15 xullo 2001, p. 29.
Alude á resolución do primeiro premio de novela por entregas de La Voz de Galicia e achega certos datos referentes ao número
de obras participantes ou ao nome dos integrantes do xurado, entre os que se encontraba Tucho Calvo, que salienta a
importancia de recuperar a novela por entregas. Apunta que o relato gañador estará cada día nas mans de
500.000 lectores e que será editado en formato libro por Ir Indo Edicións e en soporte informático na páxina web de La Voz de
Galicia. Tamén indica que a obra gañadora foi Unha presa de terra, presentada por Marilar Aleixandre baixo o nome de
“Estella Jones”, coa que prentende “agarrar ó lector polo pescozo e sentalo na silla”. Finalmente, dá conta das obras finalistas e
dos seus autores.
- Anxo Tarrío Varela, “Novelas por entregas”, La Voz de Galicia, “Letras e outros signos”, 16 xullo 2001, p. 15.
Comenta que participar no xurado que recoñeceu a obra de Marilar Aleixandre como a mellor das presentadas ao primeiro
premio de novela por entregas convocado por La Voz de Galicia, gracias á iniciativa de Tucho Calvo, foi unha experiencia moi
interesante por ter que avaliar non só un texto senón tamén a súa adecuación ao soporte e circunstancias nas que ía ser
publicado, durante os trinta e un días de agosto, e cunha extensión capitular de determinado número de

díxitos. Sinala que con esta modalidade de publicación por entregas se asegura unha calidade que non tiñan case ningunha das
miles que se publicaron no século XIX, das que achega algúns comentarios sobre os seus contidos e o seu modo de producción.

- Xavier Alcalá, “Repremio”, El Ideal Gallego/Diario de Arousa/Diario de Ferrol, “A voapluma”, 19 xullo 2001, p. 64/p. 56/p.
56.
Comenta que hai uns meses Tucho Calvo o convidou a participar nun premio de narración por entregas e que declinou o convite
por non valer para “axustes de tamaño”. Sinala que lle parece un exercicio máis que meritorio o do folletín e unha magnífica
idea a da literatura popularizada dende un xornal. Afirma que se aleda novamente de que Marilar Aleixandre volvese dar
mostras de talento e teimosía e que con ela se solidariza como “inmigrante ao Impaís”.

Alonso, Fran, Males de cabeza, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, nº 157, febreiro 2001,
204 pp. (ISBN: 84-8302-546-9).
Fran Alonso (Vigo, 1963) bota, neste libro, unha ollada sobre a condición humana. Ofrécenos unha interpretación persoal e
literaria sobre o fenómeno da tolemia, afondando nas contradicións e obsesións da sociedade. O libro consta de vinte relatos
curtos vencellados polo motivo da tolemia nas súas diferentes formas de expresión, nas discusións de parella, como se pode
observar en “Domesticum bellum” na precariedade económica, en “Economía de guerra”, nas discusións de fútbol, tema central
de “Círculo vicioso”, o problema da anorexia, presentado en “Como o Pato Donald”, único tema do que se tivo que informar
para facer o relato. Son situacións nas que o lector se pode sentir identificado. Déixase patente que a loucura está en nós, que
forma parte da sociedade e que é un reflexo da forma que temos de comunicarnos. Estes relatos vanse intercalando arredor dun
poema en prosa que se reparte ao longo do texto e que se titula “A tolemia é un sombreiro”, no que o escritor fai unha reflexión
máis profunda e concisa sobre o estado da loucura.

Recensións:
- Carina Regueiro, “Necesitamos o humor contra a loucura cotiá”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25
febreiro 2001, p. 6.

Coméntase a relevancia do humor presente neste libro para poder tratar a loucura. Tamén se sinala que trata dos temas cotiáns e
da condición humana. Despois cualifícase a obra como “un espello que compendia a obra literaria de Fran Alonso”. Logo,
analízase a estructura do libro e finalízase loando que se critique calquera forma de poder e a hipocrisía da sociedade.
- F. Martínez Bouzas, “O sombreiro da tolemia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 67, 11 marzo 2001, p.

9.
Comeza presentando ao autor como un escritor singular e todoterreo. Describe o libro como unha ollada moderna e orixinal
sobre calquera tipo de tolemia. Ofrece, ademais, datos sobre o argumento e os protagonistas dalgúns dos contos que integran a
obra. Sinala unha estructura dicotómica, salientando as habilidades narrativas que o autor amosa sobre todo naqueles relatos nos
que se fala da tolemia máis cotiá. Remata louvando a orixinalidade da obra dentro dun panorama literario que considera
inmóbil.
- A. R., “Totalmente cordos”, Tempos Novos, nº 47, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, abril 2001, p. 75.
Comentario da obra de Fran Alonso Males de cabeza. Comeza por facer unha pequena presentación do autor cunha
enumeración das obras publicadas. Logo pasa a centrarse no libro en cuestión que é unha sorte de vinte historias

independentes nas que hai continuos “flashes”. Como argumento fálase da busca da delgada liña entre a cordura e a loucura.
Deste xeito as figuras que aparecen na historia, enfermas mentais, preséntanse como moi próximas.
-Francisco Martínez Bouzas, “Diagnóstico e medicamento literario”, Guía dos libros novos, nº 28, “Narrativa”, abril 2001, p.
21.
Tras lembrar a obra literaria anterior do autor, Francisco Martínez divide os relatos en dous grupos: os que tratan sobre os tolos
oficiais, que residen nos centros psiquiátricos, e os que se centran nos que viven extra muros, isto é, todos os que finximos nas
relacións sociais para ocultar as nosas tolemias particulares. O crítico coida que nestes segundos, de maior extensión, está o
máis valioso do libro. Entre todos os relatos, salienta “A señora Lola”, que supón unha recreación en prosa da temática xa
tratada por Fran Alonso no poemario Tortillas para os obreiros. De por parte, nota bastante presencia intertextual da súa
producción anterior. En conxunto, defende que esta obra supón un reflexo da condición humana.
- Ana Domínguez Salgado, “Mal da cabeza, todos”, Grial, nº 151, Tomo XXXIX, “Libros”, xullo-agosto-setembro 2001, pp.
489-490.
Destaca o feito de que Males de cabeza, de Fran Alonso, antes de ser publicado, estivese ao dispor dos internautas en Vieiros e
que dous dos seus relatos os coñeceramos tamén por outras publicacións. Salienta, sen embargo, que aínda que

o autor que aparece ao final do libro os chame relatos, quizais estes non o sexan. Relacionado con esa aparición do autor
mediante un xogo metaficcional comenta que é este trazo o que lle dá cohesión á obra e o que permite lela como unha novela.
Subliña ademais as numerosas ligazóns intertextuais que contén o texto: literarias, cinematográficas e autointertextuais,
deténdose sobre todo nestas últimas, que tanto son de carácter léxico como temáticas. Céntrase, xa no final, na reflexión que fai
nesta obra sobre a loucura e na liña rupturista que segue este autor, xa que cando escribe poesía utiliza secuencias e formulacións
narrativas, e cando escribe novelas ou contos, aparece neles o lirismo.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “¿E ti mo preguntas? Tolemia eres ti”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 197, 17 febreiro 2001, p. 2.
Tras opinar sobre a dependencia dos psicoanalistas da clase media urbana estadounidense, indícase que esta obra navega polos
lindes entre a loucura e a cordura. Sinálase que se le dun tirón e gábase a capacidade de identificación co lector. Así mesmo,
salíentase que o libro ten a virtude de suxerir que a loucura non está unicamente choída nos psiquiátricos ou nas consultas dos
profesionais especializados senón que campa extramuros.
- AFA, “Retrato das feridas invisibles da existencia”, O Correo Galego, “AFA”, 22 febreiro 2001, p. 36.

Ofrécense unhas notas sobre a obra de Fran Alonso Males de cabeza, publicada por Edicións Xerais de Galicia. A novela
ambiéntase nunha sociedade urbana “porque a sociedade rural está desaparecendo, e os costumes que se adoptan proceden dos
usos universais do urbano”. Trátase, ademais, dunha obra composta por unha serie de relatos de ficción, que se van
intercalando arredor dun nexo: “a tolemia é un sombreiro ou reflexión concisa sobre a loucura”.
- Salvador Rodríguez, “É posíbel crear arte dende a loucura”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 199, 3 marzo 2001, p. 4.

Entrevista na que o autor afirma que a súa obra trata de tolemias cotiás para as que non precisou documentarse, excepto no caso
da anorexia. Recoñece ademais que a redacción da obra lle axudou a coñecerse. Tamén admite que a tolemia pode favorecer a
creación artística. Para acabar, reflexiona sobre o momento actual do xornalismo e desexa que deixe de se arredar da literatura e
de estar dominado polas informacións das axencias.
-Carme Vidal, “A miña misión como escritor é lanzar unha mirada crítica sobre o meu tempo”, A Nosa Terra, nº 977, “Guieiro
Cultural”, 8 marzo 2001, p. 34.
Co gallo da publicación do libro de relatos Males de cabeza, o escritor Fran Alonso afirma nesta entrevista ser “un escritor que
me debo ao meu tempo”. Asegura que a súa nova obra nace na tolemia da velocidade que percorre a sociedade actual. “A
lectura de textos literarios ten que dar para reflexionar” pensa o entrevistado. Asemade, di que a

obra recolle os ronseis de toda a súa obra anterior, tanto en poesía coma en prosa, e versa sobre o presente, sobre “a miña
contemporaneidade”. Finalmente, afirma que a creación literaria é a súa terapia para manterse nun estado máis racional.

- Javier D. Campa, “Participamos dunha neurose colectiva”, Atlántico Diario, “Vigo”, 29 marzo 2001, p. 12.
Entrevista na que Fran Alonso fai comentarios sobre o seu libro Males de cabeza. O escritor vigués afirma que na obra se
abordan unha serie de “tolemias”, dende “o fútbol e a anorexia ata a esquizofrenia ou as relacións de parella”. Trátase, segundo
o seu autor, dunha serie de relatos curtos situados, a maioría deles, en Vigo, “unha cidade especialmente proclive á tolemia
porque é unha cidade moi pouco humana, pouco habitable, moi dura, moi neurótica e incluso diría esquizofrénica”. A seguir,
afirma que o libro se publicou antes en Internet e que foi unha experiencia moi bonita porque lle permitiu gañar lectores. Para
rematar, comenta que na obra hai oitas citas, coas que o autor quixo “facer unha reivindicación de toda a literatura e toda a
cinematografía que tratou o tema da tolemia”.
- Manuel Vidal Villaverde, “Males de cabeza”, Atlántico Diario, “Crítica”, 1 abril 2001, p. 37.
Breve comentario sobre a presentación da obra de Fran Alonso, Males de cabeza. Afírmase que no libro se emprega unha
linguaxe desenfadada e “abonda nas angurias e as ledicias do vivir”.

-Marta Valeiro, “O libro como integrante da equipaxe”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 72, 15 abril 2001, p. 7.

Repara na importancia do libro para o tempo de lecer e recolle as opinións de varios libreiros composteláns –Xosé Luis
Couceiro, Montserrat López e Concha Segade– arredor do tema do incremento da venda de libros en períodos vacacionais.
Ofrécense tamén algúns dos títulos máis vendidos, que en literatura galega son os referidos a Eladio Rodríguez González,
Fisteus era un mundo (2001) de Lupe Gómez, A man dos paíños (2000) de Manuel Rivas ou Males de cabeza (2001) de Fran
Alonso.
Lupe Gómez, “A tolemia, sombreiro bohemio e fatal”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 363, 19 abril 2001,
8.
Comentario de Lupe Gómez sobre Males de cabeza, de Fran Alonso, publicado por Edicións Xerais de Galicia. Afírmase que
se trata dun libro “enigmático e transparente. Cheo de toda a forza do mundo”. Coméntase que a escrita é “ilusionada e limpa”
e que no libro “todo é moi actual e auténtico”.
- Carmen Abizanda Losada, “La literatura es diurética”, La Opinión, “A Coruña”, 28 abril 2001, p. 64.

Entrevista con Fran Alonso, con motivo da publicación do seu libro Males de cabeza. O autor comenta que escolleu o tema da
tolemia porque cre que vivimos nun mundo no que as relacións entre as persoas e a forma de comunicarnos cambiou
considerablemente. Así mesmo, afirma que no libro se fala da dor da alma, aínda que pretende que a xente se ría coa lectura da
obra. Para rematar, afirma que lle gustaría que a xente se identifique co que el escribe.
-Albino Mallo, “Os ‘Males de cabeza’ na Coruña” / “Alonso di ó presentar ‘Males de cabeza’ que a tolemia é o problema do
século”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA” / “Sociedad-Cultura”, 29 abril 2001, p. 54/p. 74.
Breve comentario sobre a presentación da obra de Fran Alonso, Males de cabeza. Ofrécense as declaracións de Manuel
Bragado que, no acto de presentación, afirmou que a voz literaria de Fran Alonso “é unha das máis poderosas da última
década”. Para Xurxo Souto, pola súa banda, F. Alonso “ten un aspecto físico sosegado, pero unha narrativa exuberante e neste
libro atreveuse a enfrontarse co grande tabú do noso tempo, que é a tolemia”. Tamén cita outras obras do autor como Territorio
ocupado (1998) ou Cemiterio de elefantes (1994).
- AFA, “Xerais receita os ‘Males de cabeza’ de Fran Alonso contra o estado comatoso da sociedade contemporánea”, O Correo
Galego, “AFA”, 4 maio 2001, p. 28.
Faise referencia ao acto de presentación desta obra, que tivo lugar na Feira do Libro de Santiago, no que participaron o poeta
Lino Braxe, a actriz Flor Maceiras, o director de Edicións Xerais de Galicia Manuel Bragado, a xornalista Amelia

García e o poeta Estevo Creus. A seguir, ofrécense algunhas notas sobre o contido da novela, como o esforzo do autor por
reflectir as tensións e contradiccións cotiás do noso tempo.
- M. B., “A festa das letras pecha en positivo”, La Voz de Galicia, “Feira do Libro”, 6 maio 2001, p. 8.
Recóllense as valoracións positivas do director técnico da feira do libro de Santiago, Xosé Antón Pedreira, canto ao aumento
das vendas baseado no bo tempo e na diminución do número de casetas, axudada pola ausencia das editorias. Así mesmo,
infórmase que as maiores vendas foron, por xéneros, para a narrativa e a literatura infantil e, por obras, para Galicia, Galicia
(1999), de Manuel Rivas, Males da cabeza, de Fran Alonso e Eu tamén fun coas vacas (2000), de Alfonso Eiré. Finalmente
coméntase que no último día da feira van ser entregados a Xoán Couto, Fina Casalderrey e Marilar Aleixandre os premios de
literatura infantil e xuvenil Lecturas, organizados por GALIX.
- Concha Pino, “Intento romper barreiras”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 26 maio 2001, p. 31.
Entrevista con Fran Alonso, con motivo da presentación da súa obra Males de cabeza. O escritor afirma que o fío dos relatos é
“a loucura, pero a loucura como algo que está en nós, que nos roza e que forma parte da sociedade”. A seguir, comenta que se
considera un “escritor todoterreo cunha visión de obra global na que todo é intercambiable”. Para rematar, declara que escribe
en galego porque vive en Galicia.

- Lisi Fernández, “Los libros abandonan la calle”, Atlántico Diario, “Verano 2001”, 13 xullo 2001, p. 30.

Infórmase do peche da XXVII edición da Feira do Libro en Vigo e coméntase a maior participación de público que rexistrou
esta edición. Asemade recoñécese que as vendas foron similares ás do ano anterior e remátase mencionando os libros máis
vendidos que no que se refire á literatura galega foron Males de cabeza de Fran Alonso ou A man dos paíños e Galicia, Galicia
de Manuel Rivas.
-Ágatha Santos, “La feria del libro de Vigo cierra con un volumen de negocio de 36,5 millones”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 14
xullo 2001, p. 59.
Realiza un balance dos resultados da XXVII Feira do Libro de Vigo, apoiándose nas verbas do seu director Manuel Vilariño.
Alude a cuestións económicas, á asistencia, así como aos libros máis exitosos a nivel de vendas. Subliña que en galego os máis
“demandados” foron, entre outros, Non volvas (2000), de Suso de Toro ou Males de cabeza (2001), de Fran Alonso.
- A. A., “La ‘Tertulia literaria’ prepara sus próximas sesiones”, Diario de Pontevedra, 12 decembro 2001, p. 20.
Dá conta da programación que está prevista no faladoiro do Club de Lectura da Biblioteca de Bueu, do que indica algúns títulos
de obras que terán a súa sesión de lectura, e que no que se refire á literatura galega aparece o título de Males de

cabeza, de Fran Alonso, aínda que se sinala a intención dos organizadores de presentar unha nova obra de literatura galega por
determinar.

Araguas, Vicente, A canción do verán, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Narrativa/Gran Formato, abril 2001,
210 pp. (ISBN: 84-7680-358-3).
Nesta narración, dividida en vintetrés capítulos titulados algúns deles con versos de coñecidas cancións, Vicente Araguas
(Xubia-Narón, 1950) amósanos as aventuras estivais de Pacho Fontenla –famoso regatista– e mais do seu amigo Fandiño
durante un día do mes de agosto. Estes dous compañeiros saen pola fresca de Nebia e diríxense á Coruña para pasaren alí todo o
día. Aquí frecuentarán os lugares máis destacábeis da cidade da Coruña: Náutico, Cantóns, praia de Riazor, Casino e incluso as
grandes áreas comerciais onde intercambian opinións sobre a literatura galega ou a música. Os dous personaxes lembrarán
saudosamente as aventuras infantís e da mocidade, aos camaradas mortos e así coñecemos as súas vivencias. Dende varios
puntos de vista, nomeadamente dende o de Fandiño –quen tenciona escribir as memorias da vida do seu compañeiro– achamos
aos dous amigos durante toda unha xornada de verán na Coruña na que descubrimos a axitada vida sentimental de Pacho e onde
están moi presentes as mulleres, o alcol, o mundo náutico e mais a música que imbúe toda a novela mediante múltiples
referencias. Esta xeira coruñesa remata co regreso dos protagonistas a Nebia pero teñen un accidente de tránsito no que falece
Pacho Fontenla. A narración péchase coas derradeiras reflexións de Fandiño sobre a vida.

Recensións:

- M. Pereira Valcárcel, “Amizades”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 369, 31 maio 2001, pp. 10-11.
Comenta a novela A canción do verán, que vén poñer fin a un ano moi productivo, editorialmente falando, de Vicente Araguas.
En primeiro lugar, salienta a simplicidade procurada polo autor e a estructuración narrativa dunha obra ben compartillada na
que se ensamblan perfectamente monólogos e diálogos. Ademais, fala da achega dunha rica linguaxe coloquial e da
superposición de planos e enfoques que contan a historia dun personaxe que quere escribir sobre outro dos personaxes. Por
último, refírese á memoria xeracional e ao espacio urbano que modelan esta historia.
- Patricia Álvarez, “Viaxe ás lembranzas dos anos mozos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 213, 16 xuño 2001, p. 2.
Indícase que Vicente Araguas presenta A canción do verán, unha obra na que se mezcla a ironía co drama e na que o
protagonista chamado Pacho conta ao seu amigo Fandiño, encargado de realizar as súas memorias, as lembranzas dos anos
mozos. A obra non é, en palabras da autora do artigo, “un paseo polo tópico do ‘pasado mellor’ cheo de morriña”, senón unha
historia actual que nos lembra a época do franquismo.
- F. Martínez Bouzas, “Novela de polvos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 81, 17 xuño 2001, p. 3.

Tras repasar brevemente a traxectoria literaria de Vicente Araguas, resúmense os acontecementos narrados nesta obra,
facendo especial fincapé na constante presencia do sexo. Defínese, ademais, como unha novela divertida e lixeira. Finalmente,
apúntase a escasa innovación do léxico e dos aspectos formais.
- Conchi Bilbao, “A literatura champange”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 80, 10 xuño 2001, p. 1.
Ademais dun resumo do argumento da obra, ofrécensenos algúns apuntamentos sobre os personaxes, que considera
personalidades antagónicas, ou sobre o contexto desta novela que está chea de descricións e de referencias á época de comezos
dos noventa. Recolle tamén as ideas do autor sobre a súa obra, da que sinala que hai moito sentimento e que os recordos
domínano todo, sen embargo, non quere falar de nostalxia porque é un vicio. Por outro lado, o escritor indica que el sempre
busca a orixinalidade, polo que non pode falar de influencias na súa obra. Finalmente el mesmo convida ao público a ler esta
obra, na que por riba de todo atopará diversión sen caer na chabacanería.
- Xulio Valvárcel, “A canción do verán”, El Ideal Gallego, “La Galería”, 1 xullo 2001, p. 4.

Comenta que páxinas desta novela de Vicente Araguas están cargadas de músicas pasadas, que seguen ecoando con inevitábel
melancolía pero sen nostalxia. Así, indica que loitas clandestinas e amores inconclusos aparecen nesta obra, na que un se sente
cómplice e confidente dos seus protagonistas. Tamén sinala que a novela ten unha trabazón e unha arquitectura narrativa moi
acabadas e que nela abondan os diálogos, cos que se crean atmosferas e se definen a ideoloxía

e características dos personaxes. Puntualiza que os monólogos interiores serven para equilibrar un texto que podería resultar
excesivamente lixeiro e aclara que o marco espacial desta novela é A Coruña, coa que o novelista se mostra moi xeneroso na
súa descrición e na ponderación dos seus encantos. Finalmente, di que a maiores aparecen citados polos seus nomes moitos
amigos e coñecidos e fai alusión ao argumento desta segunda novela de Araguas.

- Xosé Freire, “Unha narrativa musical”, Guía dos libros novos, nº 33, “Narrativa”, outubro 2001, p. 20.
Encétase o artigo recordando a obra deste autor polifacético, para a seguir centrarse no argumento que se basea no que o
protagonista da novela lle conta a un escritor mozo que é o responsábel de facernos chegar o que oe. Declárase que hai dúas
historias paralelas: unha persoal e outra social, que se vai compondo con retallos dos acontecementos da época. Sinálase
ademais que Araguas non dubida en furgar no peor da nosa sociedade, dando polo tanto unha visión profundamente pesimista.
Tamén se indica a utilización abundante do sexo e da música, chegando a empregar títulos de cancións para titular os capítulos.

Referencias varias:
- B. L., “Ir Indo anuncia o regreso de Vicente Araguas cunha novela”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 2 maio 2001, p.
63.

Sucinto comentario sobre a publicación da novela de Vicente Araguas, A canción do verán, publicada por Ir Indo na súa
colección Narrativa Gran Formato. Trátase dunha obra que reflexiona sobre os tempos da clandestinidade no franquismo. A
seguir, ofrécense algunhas notas biográficas sobre o autor.

- Francisco Castro, “A canción do verán”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 5 xuño 2001, p. 13.
Ofrécese un breve comentario sobre a novela de Vicente Araguas, A canción do verán. Trátase, segundo F. Castro, dunha
“viaxe xeográfica, e no tempo, de dous personaxes á procura de si mesmos a traverso dunha época, sen dúbida, ben diferente á
de hoxe”. Na obra recréanse os “amores clandestinos, a represión, o medo, as arelas de liberdade, as esperanzas de futuro”.

- Anxo Franco, “A canción do verán, de Vicente Araguas, crónica sentimental dunha época”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 6
agosto 2001, p. 10.
Refírese á producción de Vicente Araguas e comenta que esta novela xoga co aceno do equilibrio entre a realidade e a ficción.
Así mesmo , indica que se caracteriza pola particular ollada do autor para enfrontar a selección dos anacos de realidades para
mesturalos e dosificalos, ademais de sinalar que é de estilo sinxelo e de lectura fácil, aínda que detrás da aparente simplicidade
está a ollada atenta de Araguas, a atención curiosa duns personaxes e a descrición sensual e

divertida dunha época. Tamén apunta que nos vemos na lectura de A canción do verán, esvarando polos múltiples planos, polos
matices e polas evocacións doutros tempos que, como reflexiona Fandiño logo de caer brevemente na tentación da nostalxia,
son a memoria do vivido. Por outra parte, refírese á última obra poética de Araguas, Río matinal (2000), na que amosa a súa
madurez técnica e humana e afirma que aínda nos queda moito por ler da súa pluma.

- Afa, “Un espello no camiño”, O Correo Galego, “AFA”, 7 agosto 2001, p. 31.
Achega certos comentarios sobre o argumento desta novela na que se retrata, nun espacio temporal limitado a vintecatro horas,
os latexos dunha xeración mentres emprenden viaxe iniciática Fontenla e Fandiño, personaxe creado por Vicente Araguas a
modo de alter ego na súa primeira novela Agora xa foi (2000). Así mesmo, sinala que a viaxe feita polos dous protagonistas
lévaos “en traxicomedia” dende Nebia, lugar imaxinario mestura de Xuvia e Neda e en homenaxe á catalana Carmen Kurtz, ata
A Coruña na busca duns recordos roubados nunha época vivida nun país sen liberdade. Tamén indica que mentres os
personaxes recuperan ese tempo, o autor vai describindo un presente, asulagado de excepticismo e consumo a principios da
última década do século XX. Alude á vinculación de Araguas coa música e sinala que A canción do verán está chea de
referencias musicais de pasado e presente, ademais de dicir que actuou nas xornadas “Catoira na Historia. A resistencia cultural
en Galicia no franquismo”, xunto a outros membros de Voces Ceibes, e de dar conta da súa producción literaria.

-Alberto Pampín, “Quero ser un home tranquilo, coma John Wayne no film de Ford”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 8 agosto 2001,
p. 44.
Despois de aludirse ao argumento desta novela, Vicente Araguas explica nesta entrevista que o título de A canción do verán é
porque a historia transcorre nun verán e hai unha canción que é o leit motiv da trama, “La culpa fue del cha-chachá”, de
Gabinete Caligari, que non é máis ca unha referencia contextual para situarse nos primeiros anos noventa. A seguir, comenta
que o personaxe de Fandiño non é exactamente o seu alter ego, “pero si moitas cousas miñas porque hai moito de min nel”,
ademais de indicar que entre os protagonistas Fontenla e Fandiño se produce un proceso de mimetismo e admiración mutua.
Finalmente, indica que sufriu un proceso evolutivo profesional e humano racional e lóxico, e que ao que aspira é ao equilibrio, á
tranquilidade.
- AFA, “Vicente Araguas presenta a novela ‘A canción do verán”, O Correo Galego, “AFA”, 28 decembro 2001, p. 41.
Informa da presentación da novela A canción do verán, escrita por Vicente Araguas e publicada en Ir Indo. Sinala que a este
acto asistiron Xosé A. Perozo, Ramón Loureiro e o autor, indicando ademais que a novela transcorre durante un día na Coruña
e nela se narra a vida dos seus protagonistas: Pacho e Fandiño.
- Albino Mallo, “Unha viaxe iniciática”/ “O poeta e crítico Vicente Araguas aborda un ‘irónico drama’ no libro ‘A canción do
verán”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 29 decembro 2001, p. 33/p. 67.

Dá conta da presentación da obra da que destaca que tematicamente é un percorrido pola vida sentimental de Pancho Fontenla,
dende o seu primeiro amor de xuventude ata a súa relación con Mariña e coa súa amante Marta. Tamén se recollen as
impresións de Xosé Antonio Perozo, quen sinala que o lector se preguntará se o que acaba de ler é a historia dunha viaxe
iniciática dos protagonistas, e que en certo modo si o é posto que unha é real a través do presente e outra iniciática a través das
lembranzas. Tamén se sinala que é unha novela moi actual que mira ao pasado. Remátase facendo unha pequena achega
biográfica ao autor.
-B. Piñeiro, “Araguas narra una tórrida historia de amor en A Coruña”, La Opinión, “Cultura”, 29 decembro 2001, p.
53.
Fálase da presentación da novela A canción do verán que tivo lugar na Coruña. O seu autor, Vicente Araguas, declara que a
obra ten certos trazos autobiográficos e que nela se narra a visita de dous amigos ferroláns á cidade herculina.

Barxa, Francisco, Os cabalos da troula, prólogo Iglesias Viqueira, Vigo: Nova Galicia Edicións, 2001,
193 pp. (ISBN: 84-87755-06-02).
Despois de achegárense diversos datos biográficos de Francisco Barxa (Terroso de Ourense, 1944), Iglesias Viqueira fai unha
“Presentación”, na que se centra no contido de Os cabalos da troula e achega algún dato da vida de Barxa. A seguir, o propio
autor mostra o seu descontento con respecto á normativa da lingua actual, que non vai respectar na escrita do texto. A obra
divídese en dúas partes: a primeira titulada “Operación pexeiros” e a segunda, “Casón en Fisterre”. Na primeira delas, ao longo
de oito capítulos numerados en romanos, un narrador en primeira persoa relata os extraños feitos ocorridos en Pexeiros e cómo
vai descubrindo que os seus artífices son os Nedes, unhas néboas estoupantes que se alimentan do sangue da xente morta e que
teñen a capacidade de transportarse no tempo e no espacio. A veracidade do relatado queda en entredito nas páxinas finais ao
falar da inconsciencia sufrida polo narrador protagonista ao caer polo buraco dun ascensor. A segunda das partes aparece
introducida polo apartado “Enchente”, na que o autor advirte ao lector co que se vai atopar neste libro. A seguir, ao longo dunha
serie de capítulos titulados, o narrador segue contando cómo volve recuperar o contacto cos Nedes e cómo, xunto con eles e o
seu amigo Xurxo, son capaces de evitar que se instale unha central da OTAN en terras galegas. Cabe salientar que nesta última
parte se fai con moita retranca unha áceda crítica contra o poder político e a sociedade actual, movida unicamente polos
intereses persoais de cadaquén.

Bernández Vilar, Xoán, A saga da illa sen noite, Iº Premio narrativa Concello de Vilalba 1999, Noia:
Editorial Toxosoutos, serie Keltia, nº 10, 2001, 157 pp. (ISBN: 84-95622-10-6).
Novela histórica do morracense Xoán Bernárdez Vilar (Marín, 1936) que parte do proceso de unificación política que estaba a
vivir o sur de Escandinavia no século IX. Neste contexto, para fuxir da autoridade real e poder seguir sendo un home libre,
Gardar Svavarsson embarca cara a unha Terra da Neve coñecida só por referencias vagas. Consegue chegar a esa illa, que
resulta ser Islandia e que xa contaba cunha minúscula pobación de papar (homes santos procedentes de Irlanda), explórana e
invernan nela. Coa primavera volven ao continente pero o ferreiro Nattfari decide ficar cunha escrava irlandesa coa que fundar
unha familia e ser libre. Este matrimonio vivirá a chegada de sucesivas vagas de inmigrantes que irán colonizando Islandia e
establecendo institucións civís, rematando así co estado de illamento anterior. En moitos momentos, a narración perde peso
fronte á descrición, con datos minuciosos sobre xeografía, etnografía dos pobos picto, gaélico e viquingo, ornitoloxía,
onomástica, técnicas antigas de navegación… Polo antedito, infírese facilmente que se trata dunha obra moi documentada que
inclúe ata mapas e notas a pé de páxina para comprender unha época tan afastada. Alén disto, cómpre sinalar a presencia de
elementos das mitoloxías escandinava e irlandesa cristiá.

Recensións:

- M. Quintáns S., “Unha viaxe cara a nós mesmos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 76, 13 maio 2001, p.
10.
Saliéntase a reflexión e os datos históricos contidos nesta obra. Establécese unha comparación coas novelas anteriores deste
autor como ¡Ouveade, naves de Tarsish! (1983) ou No ano do cometa (1986). Ofrécese, ademais, un breve resumo dos
acontecementos narrados, destacando a reconstrucción dun universo cultural viquingo. Finalmente, preséntase como un “un
fermoso relato” no que o lector atopa unha viaxe cara ao noso interior.

Cabanela, Luís Enrique, Confesións do Mariscal Pardo de Cela, Vigo: Ir Indo, col. Narrativa, nº 37,
outono 2001, 203 pp. (ISBN: 84-7680-365-6).
Novela histórica de Luís Enrique Cabanela (Mondoñedo, 1945) baseada na “técnica do manuscrito atopado”, está dividida en
dúas partes, nas que primeiro se ofrece unha visión curiosa e inocente do protagonista, fronte á do home adulto da segunda. No
inicio dise que o texto é a transcrición dun documento aparecido na casa dos Pardo, polo que é o propio Pardo de Cela o que
narra en primeira persoa a súa traxectoria vital. A través das palabras do protagonista e dos avatares da súa familia ofrécese un
retrato da nobreza galega, que é tamén un retrato da propia Galicia. O relato confesional detense poucas horas antes da
execución do Mariscal e a historia complétase con dous contos sobre o seu nacemento e a súa morte.

Recensións:
- Carlos Vieitez, “Confesións do mariscal Pardo de Cela”, O Mico, nº 2, “Crítica”, decembro-xaneiro 2002, pp. 50-51.
Sinala a falta na literatura galega de obras que recreen os mitos e lendas propios, asegurando que a falta de novela histórica está
motivada polo esforzo que require. Sinala algunhas imprecisións cronolóxicas da obra e logo céntrase no seu interese histórico
e literario, principalmente polo esforzo do autor en presentar dúas visións do seu personaxe que

son á vez as da propia historia de Galicia. Destaca o acerto na presentación da nobreza representada polos Pardo de Cela, que o
mesmo que os Sarmiento ou os Enríquez, fixeron a guerra para adquirir os seus territorios, e salienta a diferencia da visión que
se observa entre as dúas partes: a primeira máis inocente e a segunda máis “espesa”.

Referencias varias:
-Xosé María Palacios, “La literatura es un vicio”, La Voz de Galicia, “A Mariña. Testimonio”, 11 novembro 2001, p.
14.
Entrevista a Luís Enrique Cabanela, escritor mindoniense que vén de publicar a súa primeira novela: Confesións do Mariscal
Pardo de Cela. Fala das razóns que o levaron a escribir sobre este personaxe, sinalando que a literatura comeza sendo unha
descuberta pero acaba sendo un vicio; que a presencia deste personaxe na súa vida a través de lendas e historias vén da súa
infancia; e que máis que o propio Pardo de Cela o que o fascina é a época. Remata falando da influencia de autores como
Álvaro Cunqueiro e da posibilidade de publicar unha nova obra.
- M. Blanco Rivas, “Un personaxe entre a historia e a lenda”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 236, 24 novembro 2001, p.
2.

Positiva valoración de Confesións do Mariscal Pardo de Cela de Luís Enrique Cabanela. Tras referirse ás liñas argumentais,
subliña que se trata dunha “narración fluída, documentada e engaiolante”. Remata cunha breve aproximación biografica do
autor.
-Marta R. Valeiro, “Construí-la vida do Mariscal foi un proceso moi laborioso”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
106, 5 decembro 2001, p. 2.
Entrevista con Luís E. Cabanela por mor da edición da súa novela sobre o Mariscal Pardo de Cela. Nela relata cómo se
comezou a interesar pola figura do Mariscal e logo fala das contradiccións existentes neste personaxe histórico. Tamén comenta
que mesturou realidade e ficción e explica cómo conseguiu publicar esta novela. Termina considerando cales foron as súas
relacións coa literatura ata o de agora.

Calo Lourido, Francisco, Salseiros, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Narrativa, nº
29, outubro 2001, 117 pp. (ISBN: 84-95625-23-7).
Francisco Calo Lourido (Porto do Son, 1948) ofrécenos nesta súa primeira obra narrativa unha colectánea de catorce ralatos
breves ambientados no mundo mariñeiro de antano. Os relatos, que están precedidos por un poema de Almeida Garret,
ambiéntanse na vila natal do autor e parte deles transcorren nos primerios anos da guerra civil española. En “Cornos de
defunto” cóntase cómo un mariñerio atopa no mar os corpos dun grupo de homes que foran asasinados; en “Eran do mar”
nárrase un día de temporal; “Un viño que pasa” é a historia dunha infidelidade descuberta; “Malos tempos para a troula” conta
cómo a garda civil multa a un rapaz por cantar de noite; “O farol” transcribe unha tarde de contos entre un grupo de vellos
mariñeiros; en “Viaxes que cunden” cóntase unha accidentada viaxe dende Santiago ata Son; en “Cabra grellada” nárranse dúas
anécdotas curiosas ocorridas a unha familia; “As antiparras” é unha historia fantástica que un avó conta á súa neta para que
durma; “Ás sete na alameda” describe un dos xogos típicos entre os rapaces da vila; “Pirulo” é unha historia de fantasmas e
reencarnacións; en “Dúas horas con Willy” cóntase unha historia relacionada co narcotráfico; “No ronsel da festa” narra cómo
un grupo de homes viven o día da festa; en “Unha rúa pintoresca” descríbese unha curiosa rúa dunha vila mariñeira; e “No
soto” nárrase unha historia de amor no tempo da guerra. A modalidade narrativa preferida polo autor neste volume é a terceira
persoa omnisciente, aínda que na maioría dos relatos cédelle a voz aos personaxes a través do estilo directo.

Caneiro, Xosé Carlos, Triloxía dos tristes, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, nº 178, outubro 2001,
90 pp. (ISBN: 84-8288-465-4).
Xosé Carlos Caneiro (Verín, 1963) conforma esta obra en tres relatos curtos: “Xogos de amor perdido”, “A negación dos
soños” e “As ruínas do Tucán”, todos eles caracterizados por centrárense en historias persoais marcadas pola tristeza, o
abandono e a soidade despois de amores fracasados. No primeiro, “Xogos de amor perdido”, un narrador omnisciente en
terceira persoa achéganos á vida dun pintor de sesenta anos que malia o éxito profesional acadado nunca chegou a coñecer a
felicidade amorosa. Lembra dende a súa decrepitude como comezou a súa relación con Ruth, unha das mulleres ás que lle pediu
que posara para el e que agora, xa vello e cego, é a única “luz” que lle queda. En “A negación dos soños” descríbese o soño que
ten un oficinista de banco frustrado no seu traballo que oniricamente se ve como un escritor e actor de éxito que traballa na súa
propia función como pallaso triste. A muller que o arrastra nesta vida onírica é a locutora de radio da fin de semana da que se
namora perdidamente, pero que será só unha voz cando esperte e descubra que se ten que enfrontar a unha nova mañá de
traballo no banco. Finalmente, “As ruínas do Tucán” é un relato en primeira persoa de Adelino Prim, o “Tucán”, un octoxenario
que vive internado nun xeriátrico e que lembra o que foi a súa vida entre pérdidas de memoria e dificultades para coñecer aos
seus máis achegados. Coma nos casos anteriores o único amor do que gozou foi o da súa filla á que lle lía os poemas que logo o
farían famoso.
Recensións:

- F. Martínez Bouzas, “Soñadores da felicidade”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 106, 5 decembro 2001,
p. 3.
Comézase reflexionando sobre o tipo de literatura que fai Xosé Carlos Caneiro e sobre a valoración acadada polas súas obras
entre escritores e críticos. Despois cualifícase o seu último libro como “unha obra menor” dentro da súa producción. Tamén se
comenta a presencia do tema do amor e do desamor dentro dos tres relatos que comp oñen este libro, dos que se resume o
argumento e se analiza a caracterización dos tres protagonistas masculinos. Remata cualificando esta obra como “relatos de
finísima literatura que nos deixan unha maina melancolía e un padal agridoce”. Sobrancea do seu estilo as frases curtas e
contundentes, nun texto lírico e ateigado de musicalidade.
- Jaureguizar, “Tríada de relatos tristes de Caneiro”, El Progreso, “Libros”, 5 decembro 2001, p. 75.
Ademais da fotografía da portada e a ficha da obra ofrécese un comentario sobre o seu contido, indicando en primeiro lugar que
se trata de tres relatos caracterizados por teren como tema a tristeza provocada polo amor. A seguir, sinala o título de cada un
deles, salientando que teñen unha brevidade pouco habitual no autor así como a falta de complexidade estilística presente
noutras obras. Remata sinalando que mantén pola contra a súa preocupación polos sentimentos dos personaxes e as frases
longas na súa narración.

- Xosé M. Eyré, “A falta de ti, muller amada”, A Nosa Terra, nº 1012, “Cultura”, 13-19 decembro 2001, p. 26.

Princípiase salientando a máis doada interpretación dos tres últimos contos publicados por Caneiro en Triloxía dos tristes que a
do resto da súa obra narrativa. Tamén se comenta que os tres relatos teñen a mesma temática común: a pentaloxía. Logo
sinálase que os principios estéticos deste autor se manteñen nestes tres contos e analízase cada historia fixándose na
caracterización dos personaxes e nas influencias doutros contistas. Asemade destácase o papel que xogan as mulleres nas tres
narracións e loáse o terceiro conto por ser máis propio deste autor.
Referencias varias:
-Lupe Gómez, “Caneiro: escribo un texto enorme, inacabable”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 389, 25 outubro
2001, pp. 2-3.
Resumo da entrevista entre Lupe Gómez e Xosé Carlos Caneiro, que vén de publicar A triloxía dos tristes. Destácase a
importancia da figura do pirata nos seus escritos como símbolo da rebeldía e da liberdade, así como do humor entendido como
fundamental para soportar mellor a vida. Caneiro fala de metaliteratrura e explica que toda a súa obra é unha macronovela
autorreferencial pensada para ser relida, como as boas novelas. Escribe Caneiro para lectópatas e para contribuír á
universalización da literatura galega, que “non pode ser minifundista, como o país”, avogando así por un

rexurdimento da literatura como arte. Caneiro tamén é poeta e di que a diferencia entre poesía e prosa é que “a poesía chega,
non hai que buscala. As novelas hainas que ir a buscar”. Finalmente, destácase o labor xornalístico de Caneiro, que practica
como terapia para vencer á realidade.

Carballal, L. C., Historias non irreais, IIIº Premio de narrativa fantástica Cidade da Coruña, A Coruña:
Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Narrativa, nº 28, novembro 2001, 88 pp. (ISBN: 84-95625-27X).
Primeira obra de relatos de L. C. Carballal (Madrid, 1962) na que nos ofrece nove textos breves e un epílogo final. Os relatos
sitúanse na fronteira do posíbel e do imposíbel e todos eles posúen unha forte compoñente fantástica. “Cita no museo” narra o
percorrido que todos os martes fai o protagonista para admirar nun museo a estatua marmórea da que está namorado; “A néboa”
é un relato reelaborado a partir doutro de H. P. Lovecraft no que o protagonista se perde nun día de intensa néboa e aparece nun
estrano lugar; “A rapaza de ningures” conta a relación que un mozo mantén cunha rapaza que apareceu e desapareceu
misteriosamente e que ninguén coñece; “O vento da illa” relata cómo un famoso escritor que descansaba nun pequeno hotel
desaparece nunha noite de temporal; en “Ela” o protagonista soña constantemente que a súa muller lle é infiel e remata por
pensar que os seus soños son realidade; “Lembranzas de Antioquía” narra cómo un vello mariñeiro conta na taberna as súas
viaxes a Antioquía e, aínda que todos saben que son invencións, déixanllelas contar; “O corazón queimado” é a historia que un
crego lle conta a un doutor sobre un caso de vampirismo acontecido nunha parroquia do lugar; “Cabo do mundo” presenta a
historia dun home que acode a un hotel sabendo que vai morrer alí e así llo comunica á propietaria e en “O vaso da China”
nárranse as desgracias que lle ocorren a unha familia que garda na súa casa a urna funeraria dunha moza chinesa. No epílogo
final o autor fai un breve comentario de cada un dos contos.

Caride, Ramón, Negros espellos, limiar de Vicente Araguas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Peto,
serie Literaria, nº 38, 2001, 189 pp. (ISBN: 84-8302-671-6).
Vicente Araguas opina que Ramón Caride Ogando (Cea, 1957) é un escritor de moita calidade, mais descoñecido por non
someterse aos focos dos media. Como principal característica da súa narrativa cita o realismo e nota como foxe da palabrería
cun estilo sinxelo. Así mesmo, ve nesta obra as pegadas de Blanco Amor, Raymond Carver, Borges, Cortázar… Non obstante,
tamén albisca aspectos negativos como a homoxeneidade rítmica, que deriva nunha narrativa lenta. O volume xunta catro
relatos de extensión desigual. “Caza do home”, ambientado en Iberoamérica, presenta un policía que, tras un golpe de estado,
ten que fuxir debido a que liberara a un esquerdista que estaba a ser torturado. O axente remata suicidándose e o autor pónnolo
coma un heroe xa que o seu sacrificio persoal será sementeira para o futuro. “Unha dorna vella”, ambientada nas vilas da ribeira
do mar de Arousa, cóntanos a cruel vinganza dunha nai dunha víctima das drogodependencias contra os narcotraficantes que lle
subministraban os alucinóxenos. “Sarou”, o relato máis extenso, xa ficou descrito no apartado I. 1 do Informe de literatura
1997. “Louzós”, galardoado en 1992 no certame Lueiro Rei, xunta catro relatos ambientados nun espacio rural que, non
obstante, presentan situacións non menos violentas cás dos contos anteriores, dominadas tamén pola ideoloxía sexista. Por estas
páxinas, presididas polo fatalismo e e con maior carga descritiva, desfilan adulterios, cregos amancebados, crimes pasionais ou
falanxistas caídos en desgracia. “Louzós”, xunto con “Caza do home”, foron publicados anteriormente formado parte dos
volumes Os ollos da noite e Crónica de sucesos.

Recensións:
- F. Martínez Bouzas, “A prol da ficción”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 100, 24 outubro 2001, p. 3.
Análise de Negros espellos, considerado o reencontro de Ramón Caride co subxénero que mellor domina: os relatos de formato
breve. Lamenta que Caride non presente nesta obra textos inéditos, así como que a editorial Xerais non diga nada sobre a orixe
dos relatos, agás unha insignificante alusión ao comezo do libro. Sen embargo, salienta o traballo do autor por fabricar
fermosísimas historias dende ese “cabalo altivo” da súa imaxinación, que ademais se atopa en cada intre narrativo ao pé da
realidade. Indica que os relatos son negros reflexos, negras imaxes que falan da violencia que paira e se instala sobre a
existencia cotiá alí nas nosas aldeas.
- Dolores Vilavedra, “En negro”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 389, 25 outubro 2001, pp. 8-9.
Análise desta obra de xénero negro de Ramón Caride na que se sinala aqueles relatos que recupera de publicacións anteriores,
dos que vai esmiuzando diferentes aspectos literarios. De “Sarou” indica o contido da historia e destaca a fragmentación horaria
que lle imprime rapidez ao texto, só ralentizado para achegarse ao espacio evocado, que Vilavedra contrapón con “Louzós”, no
que ademais da evocación poética deste lugar fai unha “parábola en catro tempos

da condición humana” fixándose naqueles aspectos máis escuros, que dominan tamén segundo a articulista aos personaxes de
“Unha dorna vella” na que sorprende o final inesperado. Outros aspectos que destaca nesta obra son as técnicas diferentes que
se empregan en cada un dos relatos, dende un sumario xudicial ata o estilo indirecto libre ou o diálogo, ademais de considerar o
relato que abre a obra “Caza do home” como unha declaración de principios literarios.

- Joaquim Ventura, “Se o vento falase...”, Guía dos libros novos, nº 34, “Narrativa”, novembro 2001, p. 23.
Salienta que todas as historias do libro están protagonizadas por perdedores e que Caride ofrece unha visión sórdida de Galicia
que, con todo, ten as súas raíces ben chantadas na realidade. Expón o argumento das catro partes nas que se divide o volume,
deténdose na derradeira para comentar os maiores niveis de violencia da sociedade rural campesiña respecto da mariñeira. Por
outra parte, acha anacrónico o feito de que a protagonista de “Unha dorna vella” se chame Lara pola música da película Doutor
Zhivago de David Lean.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Negros espellos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 228, “Libros”, 29 setembro 2001, p. 2.

Subliña as claves sobre as que se asenta esta obra. Salienta a súa “intensidade dramática” e remata cun brevísimo apuntamento
sobre a obra xeral do escritor.

Castro, Francisco, A canción do náufrago, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Narrativa, nº 36, setembro 2001,
101 pp. (ISBN: 84-7680-364-8).
Recóllense once relatos de Francisco Castro (Vigo, 1966) agrupados en tres seccións diferentes. A primeira titúlase “Catro
relatos sobre o amor (Catro relatos indecentes)”. Nas historias incluídas neste apartado é constante a presencia do desexo
sexual. Este tema mestúrase con outros como o traballo (“Desmaquíllame”), a separación da parella (“O amor non sabe de
distancias”), a fertilidade (“A saia na man, na Lanzada”) ou a relixión (“Misa de nove”). A segunda sección leva o nome de
“Catro relatos (máis) sobre o amor. (Catro relatos decentes)”. A paixón sexual desaparece, ocupando o seu lugar o desamor
(“Queimas como volcán”), a poesía (“O sabor das palabras”), o sufrimento (“Itard quería vestir de branco”) e a perda da amada
(“Nin ver, nin mirar, nin ollar”). No último apartado, “Tres relatos sobre a decencia”, reflexiónase sobre a perda dos ideais do
pasado (“Boas novas de Francia”), sobre os sacrificios vikingos (“Nós non somos bárbaros”) e sobre a bruxería (“Xísela”).

Recensións:
- Alonso Pereira, “A canción do náufrago”, O Mico, nº 2, “Crítica”, decembro-xaneiro 2002, pp. 48-49.

Análise do libro de relatos de Francisco Castro onde, se ben se louva a precisión e calidade de gran parte dos relatos, critícase o
desacerto na selección, pois considérase que algún deles non dá a talla e resulta inapropiado. Repasa os diferentes relatos que
conforman a obra, entre os que sobrancea por riba de todos “Desmaquíllame”, que cualifica de “excelente, soberbio, rápido e
apaixonado”, tomándoo como exemplo para comparar con algúns outros como “Queimas coma volcán” ou “Itar quería vestir de
branco”, dos que vai sinalando todo o que considera errado ou sobrante como en “Nin ver, nin mirar, nin ollar”, “Boas novas de
Francia” ou “Nós somo os bárbaros”.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “A canción do náufrago”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 232, 27 outubro 2001, p. 2.
Presenta o libro de narracións curtas A canción do náufrago, de Francisco Castro, no que, sen caer en tópicos, cada historia
recrea a atmosfera necesaria para transmitir as inquietudes que os distitnos amores espertan no ser humano, dende o amor
rexido polo erotismo ata a paixón do amor en familia.

Castro, Francisco, Xeografías, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, col. narrativas quentes,
decembro 2001, 81 pp. (ISBN: 84-87783-63-5).
Doce son as historias que aquí recolle Francisco Castro (Vigo, 1966) organizadas en torno a cinco bloques de temática común:
“Teoría do puritanismo” (“A pensión da señora Antonia”, “Andrés Couto”, “Santiago Sánchez” e “Isabel Castelo”) conta a vida
e pensamentos sexuais dos cinco habitantes da pensión da señora Antonia, “Fetichismos simbólicos” (“As palabras saben” e
“Cores”) fala dun xeito especial de fetichismo sexual, “O pracer de derrubar ídolos” (“Lendo a Cioram” e “Toy Story”)
presenta figuras importantes, famosas, dende un punto de vista totalmente sexual, “A erótica do poder” (“Viva Zapata” e “Ata a
victoria sempre”) son dúas historias sexuais artelladas ao redor de figuras ou feitos políticos e, finalmente, “A perversión”
(“Que duro é traballar” e “Bocas”) constitúe o relato das perversiónsíntimas dun maquillador de cadáveres e dun obseso sexual,
respectivamente. É Xeografías, en definitiva, unha colección de relatos eróticos.

Castro, Ignacio, Roxe de sebes, Santiago de Compostela: Noitarenga, 2001, 143 pp. (ISBN: 849207420-5).
Este libro é o resultado dos sete anos durante os que o seu autor, Ignacio Castro (Santiago de Compostela, 1952), estivo
vinculado á montaña do Courel. Comézase este diario de montaña cun “Limiar”, datado en Madrid en febreiro de 2001, a cargo
do seu autor. Nel fala dos dous mundos distintos nos que viviu: o ancestral e lendario que está a piques de desaparecer e o
actual que está lanzado cara a adiante e sen memoria. Tamén sinala que neste retiro á montaña tentaba “darlle forma dunha vez
a aquel mundo primixenio, imp lantándoo no movemento veloz do presente”, ademais de reflexionar sobre este exilio de
montaña do que destaca “o perigo mental daquel tremendo silencio” e mais que nada saíu como el pensaba. En todo o libro, que
se estructura en catro partes, hai constantes referencias á paisaxe do Courel que están apoiadas por fotografías. Na primeira
parte “Caderno de intres”, despois dunha breve aproximación á confección e características deste libro temos, a xeito de diario
mensual –que comeza en novembro de 1983 e remata en de decembro de 1989–, as anotacións que Ignacio Castro facía durante
esta experiencia. Nelas sobresaen as súas reflexións e descricións da paisaxe que imbuía toda a súa visión. En “Cartas dende a
cabana”, que é o segundo apartado, analiza a súa estadía na montaña e conclúe sinalando que “aquilo non admitía termos
medios, nada de visitas espalladas, a montaña botoume fóra, sen remedio”. A seguir reprodúcense as corenta cartas enviadas
durante este período á súa familia, nas que describía as súas vivencias no Courel, e mais unha enviada a D.G.S. na que tenta
aclarar “un pouco máis
o sentido do meu traballo e, se pode ser, afianza-lo seu interese por el”. O terceiro apartado, “Mil días”, fala de filosofía, da
importancia desta “viaxe á soidade do retiro”, das súas inquedanzas durante os sete anos que estivo ligado a aquela

paisaxe, case tres se sumamos os vinte períodos de dous a catro meses, nos que ficou na “cabana do Culán, retirada bastante
máis arriba de Mazales”. O derradeiro apartado, “Clima e acción” reflexiona, mediante referencias a filósofos – Nietzsche,
Spinoza– e literatos –Pessoa, Rosalía, Joyce ou Cunqueiro–, sobre a relevancia do peso do local dentro da sociedade de hoxe en
día.

Recensións:
- F. Martínez Bouzas, “Emblema de tódolos silencios”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 76, 13 maio 2001,
p. 9.
Sinálase a aparición en Noitarenga da obra Roxe de Sebes de Ignacio Castro. Esta obra considérase “de lectura minoritaria”,
pero imprescindíbel para as persoas que queiran pescudar noutras dimensións da realidade. Ofrécese, ademais, unha breve
semblanza do autor, prestándolle especial atención á experiencia vital da que xurdiu a obra. Exprésase unha queixa polo pouco
que se falará dun libro que aparece definido como “humilde, pero marabillosamente luminoso”. Remátase comentando a
estructuración da obra en catro partes ben diferenciadas.
- Lupe Gómez, “Ignacio Castro: ‘A natureza é o templo”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 386, 27 setembro 2001,
pp. 2-3.

Céntrase na descrición da obra de Ignacio Castro. Sinala que ten moita influencia de Novoneyra e que é o froito da experiencia
de mil días illado nunha cabana do Caurel que lle serviu ao seu autor para se coñecer a si mesmo e mais para se definir no
mundo. Afirma que este libro “máis que literatura é palabra ao servicio da experiencia” inzado de poesía, autenticidade,
verdade e mais luminosidade.
- Alberto Sucasas, “Paixón do lugar”, Grial, nº 150, Tomo XXXIX, “Libros”, abril-maio-xuño 2001, pp. 302-305.

Artigo referido á obra de Ignacio Castro, Roxe de Sebes (Noitarenga, 2001), da que di que ten forza expresiva porque o autor
parte dunha experiencia. Sinala que unha estancia na montaña supuxo un fito definitivo na biografía do autor e que este
transmite esa sensación a través da palabra. Sen embargo, apunta que non se trata dunha escrita nostálxica e que o máis
admirábel deste poemario é o feito de expresar a inmediatez do vivido. Indica ademais que o volume se estructura en catro
partes cunha sabia progresión no contido, xa que a súa lectura “leva do irreductiblemente singular á abstracción do concepto”.
Ademais disto dá conta de que o lugar ou a paisaxe, que son moi importantes en todas as partes, non son simples escenarios, xa
que o acontecer natural ocupa un primeiro plano e mesmo exclúe a conciencia que os contempla.
Referencias varias:

-Marta R. Valeiro, “Os galardóns literarios non son campo para os que son escritores de supervivencia”, El Correo Gallego,
“Correo das Culturas”, nº 73, 22 abril 2001, p. 6.
Entrevista na que o escritor Ignacio Castro reflexiona sobre cómo xurdiu a idea de escribir Roxe de Sebes, libro que narra o seu
illamento nunha cabana perdida durante mil días. Ademais considera outros aspectos como a situación da literatura galega
actual, a influencia dos galardóns literarios, que vén a situar nun segundo nivel, ou a presencia da crítica literaria nos medios de
comunicación galegos.
- Rafael Varela, “Dende a experiencia do pensamento”, O Correo Galego, “AFA”, 8 maio 2001, p. 30.
Presenta o libro Roxe de Sebes de Ignacio Castro, que é cualificado como “unha obra teórica e autobiográfica que pretende dar
testemuño” da traxectoria vital do seu autor cando estivo retirado nunha cabana nas montañas do Courel, no lugar de Roxe de
Sebes. Analiza as catro partes das que consta este volume e remata salientando o innovador pensamento de Ignacio Castro.

- Gonzalo Trasbach, “O filósofo Ignacio Castro conta en ‘Roxe de Sebes’ unha experiencia singular no Courel”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 27 maio 2001, p. 35.

Breve comentario sobre a publicación dun novo libro do filósofo Ignacio Castro titulado Roxe de Sebes e publicado pola
Editorial Noitarega. Trátase dun volume, ilustrado polo propio autor, que está estructurado en catro partes. A seguir, cita as
catro partes e ofrece un pequeno resumo de cada unha: “Caderno de intres”, un lote de cartas dirixidas á familia do autor, “Mil
días” e, por último, “Clima e acción”.
- Carmen Villar, “Esquerda e dereita parécense ás veces demasiado”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 7 xuño 2001, p. 41.
Entrevista co profesor e escritor Ignacio Castro, con motivo da publicación do seu libro Roxe de Sebes. Trátase dunha obra na
que o autor fala de desterro e de resistencia. Na súa opinión, alude ao desterro fronte a “esta sociedade, tecnolóxica, histérica na
que importan pouco os contidos, á que Galicia se encamiña con présa”.
- Vicente Araguas, “Riqueza del idioma”, Leer, nº 123, “Letras gallegas”, xuño 2001, p. 92.

Comentario conxunto á obra de Afonso Eiré Eu tamén fun coas vacas (2000) e a Roxe de sebes, de Ignacio Castro. Da primeira
comeza salientando o seu carácter “neo-enxebre”, o seu manexo entre a realidade e a ficción, co que se fai unha achega ao rural
galego en perigo de desaparición ou nunha transformación que o leva á perda da súa esencia. Da segunda cualifícaa de “libro
total” no que se confunde a poesía, a narrativa e o ensaio ata definir o período que o autor pasou nunha cabana do Courel nos
anos oitenta. Da poesía da obra destaca a liña de Uxío Novoneyra, da prosa a da novela epistolar e, finalmente, o intento
“deconstruccionista” de explicación de toda a experiencia, en especial a

reflexión que trata os grupos políticos da etapa franquista, un tema sobre o que considera hai poucas obras ata o momento.

- Xavier Seoane, “Ignacio Castro”, A Nosa Terra, nº 997, “Guieiro Cultural”, 27 xullo 2001, p. 29.
Ademais de falar da soidade obrigada e dura que xera moitas veces a sociedade actual, apunta que tamén hai unha soidade
creadora e fértil na que o home pode realizar algún dos seus desexos. Así, indica que, procurando unha soidade fértil, Ignacio
Castro viaxou á cabana montañesa de Roxe de Sebes, que tivo como resultado un libro: “radical experiencia, iniciación
espiritual, vía ou camiño de autocoñecemento, de formación e de ascese”. Tamén cita os volumes dos que se falou na
presentación de Roxe de Sebes na Coruña e afirma que esta obra se trata dun “enclave para a encarnadura de Ignacio Castro e
dos lectores que se acheguen”.
- X. G., “O filósofo Ignacio Castro presenta hoxe o seu último libro en Melide”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 3 agosto
2001, p. 8.
Alude á presentación en Melide desta obra de Ignacio Castro, na que se fala das súas vivencias durante un retiro nunha cabana
do Culán, situada na serra do Courel, e que comezou o 15 de outubro de 1983. Comenta que alí se dedicou á escritura da súa
obra, á lectura e á reflexión, ademais de prestarlles unha especial atención ás actividades cotiás como a caza, a pesca ou a
contemplación da natureza. Así, indica que Roxe de Sebes deixa constancia de todo isto a través de

pequenos detalles que van gañando en fondura e densidade a medida que o lector avanza. Tamén sinala as partes nas que se
divide esta obra e refírese ao contido dalgunha delas.

Conde, Alfredo, Azul cobalto. Historia posible do Marqués de Sargadelos, Barcelona: Edhasa, marzo
2001, 492 pp. (ISBN: 84-350-6045-4).
Tres anos despois da publicación de O fácil que é matar, Alfredo Conde (Allariz, Ourense, 1945) volve ao terreo da narrativa
con esta novela histórica de grande extensión que é a historia novelada de don Antonio Raimundo Ybáñez, primeiro Marqués
de Sargadelos. No “Limiar necesario”, o escritor sinala que construíu este relato sobre a pobreza documental e historiográfica
que lastra o coñecemento deste personaxe histórico, de aí que esteamos diante dunha “historia posible, fabulada arredor dos
datos certos sabidos acerca dun home extraordinario”. A novela aséntase nunha estructura simetricamente perfecta de catro
partes con cadanseus dez capítulos que responden ás diferentes etapas e espacios que delimitan a historia: chegada do Marqués
á casa natal de Ferreirela (Santalla de Oscos) tras fuxir da revolta popular que causou o incendio da súa factoría de Sargadelos e
da fundición de Cervo o 30 de abril de 1798; reclusión no Mosteiro de Vilanova de Oscos para facer recapitulación da súa vida
e do futuro inminente; chegada a Ribadeo, piar do seu primeiro enriquecemento e fase previa á recomposición do estatus quo
anterior á revolta; e, finalmente, aparente volta á normalidade do complexo industrial de Sargadelos no contexto político
inestábel da Guerra da Independencia e da conspiración das forzas vivas do Antigo Réxime que remata no asasinato do
Marqués o 2 de febreiro de 1809. O tempo do discurso amplia este horizonte linear da historia xa que, por medio de continuas
analepses, ademais do uso da omnisciencia narradora que acompaña a consciencia do protagonista en todo momento, supón a
radiografía de toda unha época, o século XVIII, na que se insire a problemática existencial de Raimundo Ybáñez. En efecto, o
eixo da novela é a procura da identidade dun home atormentado polas contradiccións dun ilustrado nunha sociedade estancada e
remisa ao

progreso e dunha personalidade que acumula caras diversas. A riqueza léxica na descrición de ambientes, paisaxes ou labores,
as imaxes de forte carga sensorial e lírica e os cambios de ritmo que anuncian maior detemento en pasaxes biográficas
fundamentais caracterizan unha novela que, malia defectos lingüísticos evidentes e reiterados, presenta unha arquitectura
editorial sólida.

Recensións:
- F. Martínez Bouzas, “En mans da recordación”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 75, 6 maio 2001, p. 7.
Comeza marcando certas diferencias entre a novela de Conde e as novelas históricas de Walter Scott. Salienta a mestura de
realidade e recreación que caracterizan esta obra. Ofrece, ademais, un resumo detallado dos acontecementos narrados e
considera que as principais peculiaridades da escrita de Conde están contidas nesta obra. Finalmente, alude ao uso do tempo,
insistindo tamén na “sólida amalgama” de realidade e ficción que serve para definir a novela.
- Ángel Basanta, “Azul cobalto”, El Mundo, “El Cultural”, “Letras”, 16-22 maio 2001, p. 18.
Achega certos datos biográficos do Marqués de Sargadelos e sinala que coa súa base histórica Alfredo Conde escribiu “la mejor
de sus novelas”, Azul cobalto. Recorda que se trata dunha novela creada a partir dos escasos coñecementos

seguros e enriquecida coa invención dos personaxes e episodios verosímiles habilmente integrados no que se sabe que
aconteceu na vida do marqués. Comenta que é unha boa novela, “bien estructurada y bien escrita, con minuciosa recreación de
una época rica en ideas y en avances técnicos, en una prosa, ajustada al medio en sus imágenes y metáforas y en sus
galleguismos léxicos y sintácticos”. Fai referencia á estructura e contidos que recolle esta novela, á que lle achaca a profusión
de datos e de notas a pé de páxina e unha “disparatada” advertencia final no prólogo referida ao narrador omnisciente e
destinada aos “estudiosos en la materia”.

- Xosé Manuel G. Trigo, “O Marqués de Sargadelos son eu”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 21.
Ante o inhabitual de proxectos semellantes, Azul cobalto demostra ao seu parecer a querencia de Conde pola novela sólida e
ampla en estructura e no tratamento dun personaxe da dificultade do Marqués de Sargadelos, feito que lle leva a definir como
bo este libro tendo en conta a carencia documental sobre este figura. Do argumento comeza por salientar o xogo temporal polo
que vai reconstruíndo os acontecementos relatados e a importancia da figura do autorretrato do marqués para tecer o tema da
procura da súa identidade. Tamén destaca o relaxamento do barroquismo culturalista nesta obra respecto a outra, o uso dunha
omnisciencia que dá paso aos temas de reflexión e o estilo coidado, que pese a todo contrasta con erros imperdonábeis na
sintaxe. Nesta liña crítica, disgústalle o tratamento irónico de certas pasaxes e cre que o ritmo decae cara á metade da novela
recuperándose cando a crónica pesa máis cá ficción constatando ademais o costume do autor de non incluír personaxes
femininos sólidos. Sen embargo, considera que este é o mellor libro de Alfredo Conde, que se aopia nun personaxe de gran
forza histórica.

- M. Quintáns S., “A historia feita lembranza”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 84, 8 xullo 2001, p. 4.
Comeza este comentario de Azul Cobalto cunha reflexión sobre a necesidade que o autor de novela histórica ten de coñecer a
realidade e introduce unha extensa cita tomada do prólogo de Alfredo Conde ao respecto. Considera que este autor demostrou
dende sempre a súa “capacidade para crear e estructurar complexos universos nos que a autenticidade dos seus personaxes
contribúe a facelos especialmente atractivos para o lector cobizoso de habitalos”. Analiza a importancia do Marqués de
Sargadelos na novela, así como a estructura circular que presenta a obra e a continua presencia nela da verdade histórica.

- X. R. Barreiro Fernández, “Alfredo Conde. Azul cobalto. Historia posible do Marqués de Sargadelos”, Revista Galega do
Ensino, “Recensións”, nº 33, novembro 2001, pp. 235-240.

Coméntase que esta obra de Alfredo Conde se presenta como unha novela “extraordinaria” na que se combinan perfectamente a
creatividade e a fidelidade histórica. A continuación, exponse con certo detalle o fío argumental e saliéntase a “racionalidade”
que reflicte a estructura. Tamén recibe unha valoración positiva o ritmo da narración e lóuvase a información histórica que
contén a obra, sinalando a existencia tan só dalgún “inocente anacronismo”.

Referencias varias:
- Jaureguizar, “Ibáñez foi un personaxe fascinante que acabou cunha morte horrenda”, El Progreso, 18 marzo 2001, p.
91.
O escritor Alfredo Conde declara nesta entrevista que o seu editor foi quen lle suxeriu elaborar unha novela arredor do Marqués
de Sargadelos. A seguir advirte que a súa obra, Azul cobalto. Historia posible do marqués de Sargadelos, non ten intencións de
biografía, senón de ficción, e asegura que fabulou sobre os datos descoñecidos da vida do marqués. Tamén dá conta da terríbel
morte do ilustrado, acusado de afrancesado durante a Guerra de Independencia española (1808-1812), e afirma que a sociedade
galega tenta destruír a aqueles que triunfan, cousa normal nas tradicións católicas, e que a el “preocúpalle escribir, non ser
escritor”. Para rematar, di que as versións galega e castelá do seu libro “autopoténcianse”.
- X. M. Palacios, “Alfredo Conde: ‘Ibáñez provoca curiosidade en tódolos galegos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23 marzo
2001, p. 35.
Breve entrevista con Alfredo Conde, con motivo da publicación da súa novela Azul cobalto. Historia posible do marqués de
Sargadelos, enmarcada no programa de homenaxe ao burgués ilustrado que fundou a factoría Sargadelos. Trátase dunha obra,
publicada en galego e castelán, sobre a vida e obra dun personase bastante descoñecido. Así mesmo,

ofrécense detalles sobre as homenaxes dedicadas a Antonio Raimundo Ibáñez, Marqués de Sargadelos, así como unha breve
síntese biográfica.
-M. Beceiro, “Alfredo Conde comprobó con su ‘Azul cobalto’ el riesgo de ser ilustrado”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 24
marzo 2001, p. 10.
Referencia á presentación da nova obra de Alfredo Conde publicada por Edhasa, Azul cobalto, que recolle a posíbel historia do
marqués de Sargadelos. Tamén se recollen as declaracións do autor, quen afirma que “ser ilustrado neste país comporta un
deporte de alto risco”.
- Alberto Pampín, “Alfredo Conde homenaxea ó Marqués de Sargadelos na obra ‘Azul cobalto”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5
maio 2001, p. 45.
Sucinto comentario sobre a presentación, en Vigo, de Azul cobalto, de Alfredo Conde. Afírmase que o autor se afasta do xénero
biográfico para achegarse á figura do marqués de Sargadelos “en clave novelística”, coa fin de presentar a un home “dunha
mente poderosísima, atraínte en grado sumo, e co que se chega a confraternizar e a lamentar que morra da maneira que morreu
e ter que ser ti quen a narre”.

-E. Rodríguez, “Conde: ‘Ser ilustrado neste país é un deporte de alto risco”, La Región, “Cultura. Libros”, 10 maio 2001, p. 12.

Infórmase da presentación, na Galería Sargadelos de Santiago, da última novela do ourensán Alfredo Conde, quen afirmou que
Galicia ten “unha débeda histórica” co marqués de Sargadelos, homenaxeado neste libro. A seguir, Conde declara que se
documentou durante oito meses e pasou un ano escribindo e relendo a obra.

- R. C. G., “Alfredo Conde: ‘Acabei sendo amigo íntimo do marqués”, El Progreso, “Cultura”, 17 maio 2001, p. 81.
Breve comentario sobre a presentación en Lugo da novela de Alfredo Conde, Azul cobalto. O autor afirma que unha das
vantaxes de ser escritor é “vivir outras vidas” e, neste caso, comenta que acabou “sendo amigo íntimo” do marqués de
Sargadelos, a quen homenaxea nesta obra.
- J. F. Rodil, “Literatura en azul cobalto”, La Opinión, “Opinión”, 22 maio 2001, p. 35.
Despois de facer varios comentarios sobre a literatura, céntrase na novela Azul cobalto, de Alfredo Conde. Apunta que se trata
dun relato “magistralmente” narrado que responde aos atributos que, en opinión de Ernesto Sábato, deben ser propios da
novela: “Una descripción, una indagación, un examen del drama del hombre, de su condición, de su existencia”. A seguir,
achega diferentes datos sobre o protagonista desta última novela do autor allaricense, Antonio

Ibáñez, que foi un grande empresario ilustrado, impulsor do complexo industrial de Sargadelos, e que morreu vilmente no seu
empeño de modernizar Galicia. Tamén sinala que no relato se atopan fermosas descricións poéticas e meritorios estudios
psicolóxicos dos personaxes, ademais de posuír un fondo brumoso, que traducido á técnica literaria, recorda o “esfumato” co
que Da Vinci impregnaba as súas obras.

- D. G., “Conde cree que el marqués de Sargadelos habría cambiado Galicia”, ABC, “Cultura”, 17 xuño 2001, p. 43.
Faise eco da publicación da novela de Alfredo Conde e subliña o feito de que bote man de abundante documentación histórica e
bibliográfica para centrarse nas desilusións, amores e loitas de Antonio Raimundo Ibáñez, Marqués de Sargadelos. Para o autor
este personaxe encarna o prototipo do ilustrado que loitaba contra o caciquismo da época ademais de situalo como unha figura
destacada nos cambios que experimentou Galicia. Remátase a notica coa anticipación da próxima novela histórica do autor
centrada nas vivencias das ilustres Inés de Ben e María Pita.
- Agustín Sixto Seco, “Azul cobalto”, El Correo Gallego, “Fóra de portas”, 21 xullo 2001, p. 3.
Refírese á visita a Cervo ao emporio fabril e sociocultural que Isaac Díaz Pardo fixo renacer do glorioso pasado alí creado pola
teimosía dun dos primeiros introductores do enciclopedismo tecnolóxico en Galicia, Antonio Raymundo Ybáñez, Marqués de
Sargadelos. A seguir, comenta que ao chegar á casa se puxo a ler o libro no que Alfredo Conde narra a súa biografía e sinala
que non sabe se, como opinan algúns, se trata da súa mellor novela dende Xa vai o Griffon

no vento (1984), pero a el gustoulle. Así mesmo, sinala que lle agradou que o autor, por suxestión que alguén lle fixo cando
paseaba a carón da mesquita dos Oudaias en Rabat, decidira salientar no título a fermosa cor das pezas de Sargadelos.

- Agustín Sixto Seco, “O Condado de Maceda”, El Correo Gallego, “Fóra de portas”, 28 xullo 2001, p. 3.
Despois de facer un repaso por algúns dos ilustres persoeiros que naceron na vila ourensá de Maceda, aproveita para sinalar que
xa nun artigo anterior dera noticia do ilustrado Marqués de Sargadelos, personaxe que aparece na recente obra Azul cobalto, de
Alfredo Conde.
- Vicente Araguas, “Alfredo Conde”, Leer, nº 124, “Entrevista”, xullo-agosto 2001, pp. 96-97.
Nesta conversa Alfredo Conde responde a cuestións como o seu interese pola figura do Marqués de Sargadelos, do que destaca
que non mereceu a morte que tivo e que a súa lenda foi estendida por clérigos e fidalgos, clases que propiciaron
o seu fin; ao feito de que non hai demasiadas novelas históricas, senón unha nociva influencia dos medios de comu nicación ou
sobre ás fontes do escritor á hora de facer a súa obra. Desta obra destaca que non é unha biografía senón unha novela onde
todos os personaxes son ficticios, na que a muller do marqués está nun segundo plano e vaise velando porque representa o papel
da muller daquel momento, así como o final propio dunha novela histórica. Alude ao feito de escribir, ás razóns polas que fai a
súa autotraducción e a posibilidade de escribir algún día as súas memorias.

- Isabel García Martín, “Azul cobalto (de Alfredo Conde)”, La Región, “De paso”, 2 outubro 2001, p. 20.
Sinala que Alfredo Conde en Azul cobalto trata de reconstruír con imaxinación e mestría literaria a historia de Antonio
Raymundo Ybáñez, Marqués de Sargadelos. Fai comentarios sobre o contido que se recolle nesta novela, na que Conde
presenta o seu personaxe atormentado polas contradiccións da época que lle tocou vivir e as súas propias. Así, no seu afán de
conxugar tradición e modernidade deslízase das luces ás sombras porque é home de fe e orde, fiel ao seu rei e á Igrexa, pero
tamén é ilustrado, estudioso e progresista. Sinala que na novela se reflicte todo un mundo de ideoloxías, costumes e sentimentos
da Galicia e da historia peninsular do século XVIII. Asemade, afirma que Conde manexa as claves da condición humana e os
modos de entender a vida mediante os personaxes da novela, coida os detalles e evidencia acertos de construcción e estilo
mediante o xogo de avances e retrocesos narrativos que proporcionan á obra un ton rítmico e cadencioso, na que o lirismo se
acrecenta na pintura da paisaxe.

Corral Iglesias, José Alberte, Do lusco-fusco, prólogo de J. L. Rodríguez Pardo, A Coruña: Baía
Edicións, col. Relatos, nº 11, xuño 2001, 78 pp. (ISBN: 84-89803-70-6).
Dedicado a homes e mulleres que loitaron e loitan pola dignidade dos asoballados, esta obra de José Alberte Corral Iglesias
consta de vintetrés relatos numerados en romanos, de extensión e temática variábel. Ábrese cun prólogo de J. L. Rodríguez
Pardo no que nos lembra o comezo común de ambos na Agrupación Cultural “O Facho”, ademais de falar do espacio “mítico”
de Monte Outo, dos desexos de liberdade que caracterizan a obra, así como do mundo de mitos e ideas. Nos relatos,
maioritarimente ambientados nun espacio de transición entre o rural e o urbano, predominan os finais sorprendentes e
anticlimáticos, con moito sentido do humor. Do lusco-fusco está escrito na normativa de máximos reintegracionistas.

Referencias varias:
- Mari Carmen Suárez, “A Costa da Morte comeza en Monte Alto e remata en Fisterra, ou ó revés”, La Opinión,
“Carballo/Costa da Morte”, 7 setembro 2001, p. 14.
Nesta entrevista Xosé Alberte Corral sinala que a maioría dos relatos presentes en Do Lusco Fusco están ambientados na Costa
da Morte, que considera que nace ou remata en Monte Alto ou ao revés, nace ou morre en Fisterra, aínda que hai

algúns situados en América Latina. Refírese ao movemento de xente nova con sensibilidades literarias e poéticas que xurdiu na
Costa da Morte e comenta que bebe dos “grandes cuentistas galegos como Dieste, Blanco Amor, Cunqueiro, Ánxel Fole...”, ao
mesmo tempo que constrúe “ligames” con outros narradores de relatos curtos hispanoamericanos. Indica que vive do seu labor
no ensino, aínda que lle gustaría vivir da literatura, e refírese ás limitacións que ten por escribir en galego reintegrado.
Finalmente, fala dos seus proxectos futuros e da situación que está a vivir a literatura galega.

Fernández Ferreiro, Xosé, O último paraíso, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior
Narrativa, nº 30, outubro 2001, 75 pp. (ISBN: 84-95625-22-9).
Xosé Fernández Ferreiro (Nogueira de Ramuín-Ourense, 1931) describe en terceira persoa o vivir dos moradores do “país
insólito e perdido” de Papoulandia, “a terra dos papóns”. Os quince capítulos numerados e sen título que conforman este
volume comezan describindo ao seu rei Papoulos para despois amosar as particularidades desta sociedade paradisíaca na que
falan os paxaros, non existe o tempo, descoñécense os libros e os cartos, o saber reside na tradición e mais no instinto, etc., de
aí que os seus habitantes sexan tan felices e inocentes. No decorrer desta narración descubrimos tamén que a máxima felicidade
desta sociedade é a risa –no pazo de Papoulos estaban os mellores contadores de contos– e mais a gula desmedida –
exemplificada coa gran barriga de Papoulos e mais con que os papoulandeses se vían obrigados, xa dende moi novos, a meteren
a tripa dentro dun cesto para poderen andar–. No capítulo nove comeza a descrición de Florilanda, o único país veciño de
Papoulandia, e das súas respectivas relacións. Sinálase como estes países eran case xemelgos, “eran as rodas do mesmo carro”,
mais diferenciábanse no pensar, os florilandeses pensaban fronte aos súbditos de Papoulos que non sabían o que era pensar.
Esta fábula esperpéntica remata coa morte do rei Papoulos e con Papouliños, fillo deste, como novo soberano de Papoulandia.

Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal.
Homenaxe a Inés Canosa, ilust. Susana González, Xixón: Vtp Editorial, 2001, 113 pp. (ISBN: 848988041-7).
Tralas “Palabras para Inés” nas que os editores, ademais de explicar o título da obra, loan o traballo desenvolvido por esta
muller en Madrid durante os vintecinco anos que leva aberto o local de Sargadelos na capital, aparecen as diferentes
colaboracións que conforman esta homenaxe. No que se refire á narrativa atopamos a Carme Blanco Ramos (Lugo, 1954) con
“Estado”, un relato en primeira persoa no que o eu narrativo nos describe as sensacións que lembra durante o enterro do seu
compañeiro e trasládanos a soidade na que se atopa; L. C. Carballal (Madrid, 1962) con “A néboa”, descrito xa en Carballal, L.
C., Historias non irreais, neste apartado do Informe; Xosé Galán con “A mochila”, onde se narra un soño que tivo Xoana, no
que ela aparecía como a autora dun libro que un cliente lle viña pedir á librería que rexenta; e Celia Garcia con “A esperança
sobrevoou as nossas vidas”, no que recrea o diálogo co que se despide unha parella que se enfronta á morte. O libro remata
cunha “Tabula gratulatoria” na que se amosa o agradecemento, ademais de aos autores dos textos a César Arias, Xesús
González Gómez, Neves González Pereiro, Manuel Lombao, Ana Monteserín Cancio, Juan M. Ribera e Fina Villar, pola
colaboración económica que achegaron para a publicación do volume.

Recensións:

- Vicente Araguas, “A nosa muller en Madrid”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 9.
Tras louvar o labor levado a cabo por Inés Canosa na Galería Sargadelos de Madrid, coméntase a publicación dunha merecida
homenaxe. Comézase salientando a coidada feitura do libro e faise referencia á longa listaxe de autores que colaboraron na
obra, destacando os nomes de Alonso Montero, Borobó, Isaac Díaz Pardo, Alexandre Finisterre e Sabino Torres. Finalmente,
insístese nos merecementos feitos por Inés Canosa para recibir a homenaxe dun libro tan “fermoso no continente e na
intención”.

Referencias varias:
- Xesús Alonso Montero, “Versos e prosa para Inés Canosa”, La Voz de Galicia, “Beatus qui legit”, 28 febreiro 2001, p.
12.
Alúdese á presentación, en Madrid, da obra Muller de doce sal. Homenaxe a Inés Canosa. Coméntase que se trata, como se
indica no título da obra, dunha homenaxe organizada polo grupo Bilbao de poetas galegos residentes en Madrid, entre as que
están Vicente Araguas e Fermín Conde. Tamén se apunta que o volume, coordinado por Ana Acuña, tencolaboracións de
Carmen Mejía, Borobó, Fermín Bouza Álvarez e Manuel Rivas, entre outros.

Hermida “Viñoa”, Celsa G., Anacos, ilust. da Editorial, A Coruña: Novos Vieiros, 2001, 71 pp. (ISBN:
84-931895-4-5).
Ofrécenos Celsa G. Hermida “Viñoa” un conxunto de dezasete anécdotas protagonizadas por unha boa manda de tipos
populares. Entre elas podemos sinalar a chegada a Leiro do primeiro párroco, nenos que interpretan con inocencia as ensinanzas
da catequese, pobres de bo corazón, un home que non lle facía caso á muller porque tiña a cabeza sempre no seu capital,
indianos que queren deixar algunha lembranza súa no seu lugar de orixe… En xeral, comparten un tratamento irónico e son
estilisticamente moi sinxelas. É de sinalar a relativa abundancia de erros lingüísticos.

Iglesias Araúxo, Bieito, A historia escríbese de noite, XIIIº Premio Manuel García Barros de novela,
Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, nº 177, outubro 2001, 149 pp. (ISBN: 84-8488-4697).
Bieito Iglesias (Coles-Ourense, 1957) publica esta novela curta meses despois de dar ao prelo A vida apoteósica. O
protagonista, que narra en primeira persoa a historia, é un profesor de instituto que vén de poñer fin á súa crise matrimonial coa
separación da súa muller en plena viaxe vacacional a Girona, e que recibe o encargo dunha revista para elaborar unha reportaxe
sobre o mundo da prostitución en Galicia. Este é o punto de partida para un proceso de autorrecoñecemento persoal que
combina a reflexión sobre o pasado e o presente, tanto propio coma da sociedade, coa procura do amor platónico nun momento
no que, obrigado polo encargo, se ve inmerso en diversas experiencias amorosas máis profanas das que vai dando conta nunha
serie de capítulos, titulados “Noticia de Babilonia” e destinados precisamente aos lectores da revista. A contraposición do
mundo rural e o urbano (sempre en terras ourensás), unha perspectiva sociolóxica ácida e irónica (aplicada sobre si mesmo
tamén), as referencias eruditas presentes ao longo de todo o libro, un certo ton meláncólico e saudoso, ademais dun discurso
áxil e rápido, só ralentizado en ocasións polas pasaxes reflexivas, e o tratamento harmónico da linguaxe culta e a popular,
caracterizan esta novela que afonda nalgunhas das claves narrativas deste autor, que non disimula un marcado autobiografismo
nesta última entrega narrativa.

Recensións:
- Tomás Ruibal, “A historia escríbese de noite, Bieito Iglesias”, Diario de Pontevedra, “La Revista”, 23 decembro 2001,
p. 9.
Achégase á novela de Bieito Iglesias sinalando que o tema principal do que parte é a prostitución na cidade de Ourense que
utiliza para “trazar un relato gracioso e elexíaco”. Nel un profesor de instituto recibe o encargo de facer unha reportaxe sobre ese
tema e vai intercalando a súa propia vida co narrado sobre a súa visita aos bordeis ourensáns. Tamén explica a estructura da obra
e achégase á traxectoria literaria de Iglesias Araúxo, do que indica as súas principais obras, o estilo que marcou a súa producción
e, sobre todo, a calidade da que sempre fixo gala. Malia salientar a boa estructuración considera que ten unha excesiva
adxectivación e preocupación por exhibir erudición renunciando á creación máis ampla do universo narrativo. Remata por dar
un exemplo e reflexiona sobre a necesidade de chegar a un maior número de lectores.

- M. Blanco Rivas, “Retrato literario da Galicia actual”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 241, 29 decembro 2001, p. 2.
Despois de resumir o argumento da novela de Bieito Iglesias, coa que gañou o XIIIº Premio Manuel García Barros, fai unha
caracterización desta, onde destaca que o ourensán quere “caricaturizar a Ga licia actual que navega entre o atraso económico e
a modernidade”. Sinala que os personaxes están ben caracterizados e construídos, cun ritmo narrativo áxil

onde se narran as peripecias e traxectorias vitais de toda esta galería de personaxes. Remata cunha aproximación á vida e obra
do autor.

Referencias varias:
- Mónica G., “Memoria sentimental”/ “Bieito Iglesias gaña o García Barros coa obra ‘A historia escríbese de noite”, O Correo
Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 23 xuño 2001, p. 33/p. 74.
Faise eco da entrega do XIIIº Premio de Novela Manuel García Barros e da presentación da obra gañadora de Bieito Iglesias,
ademais da obra Fiúnchos, do autor estradense que lle dá nome ao premio, nunha edición a cargo de Carlos Loureiro. Tamén dá
conta dos diversos comentarios do galardoado sobre a súa novela, que recolle unha “historia iniciática” que toma como fío
conductor os lances amorosos dun narrador omnisciente e que bebe do erotismo. Asemade, sinala que volve retomar como
espacio Girona e a súa Ourense natal, despois de publicar A vida apoteósica, que transcorre en Santiago, cidade na que reside.

-Carme Vidal, “Bieito Iglesias. ‘O sistema literário español é tribal e quere pasar por cosmopolita”, A Nosa Terra, nº 994, 5
xullo 2001, p. 26.

Anuncia que con motivo deste premio A vida apoteósica chega aos andeis das librerías e faille unha entrevista ao autor
ourensán. Este afirma que Bieito Iglesias é o pseudónimo de varios escritores, pero que tamén recoñece certos sinais de
identidade da súa obra. Fala do feito de ter escrito unha obra xuvenil, A noite das cabras do aire (1999), e apunta que concorda
con que a literatura debe partir da propia literatura, aínda que o escritor precisa da vida. Tamén fala do que foron para el as
novelas de vaqueiros e a literatura popular, e refírese ao seu nacer á literatura con novelas de xénero como Miss Ourense
(1994). Asemade, alude a elementos como son o humor e o sexo que poboan a súa obra e á “vedetización” que aínda non sofren
os escritores galegos, ademais de tratar o momento no que estivo a piques de deixar de escribir. Por último, comenta o que lle
supuxo conseguir o Premio Cidade de Salamanca e considera que ao sistema literario español non lle interesa o que se fai en
Galicia.
- Elva Otero, “Viaxe ó mu ndo da apoteose”, O Correo Galego, “Lecer”/ “Entrevista”, 9 setembro 2001, pp. 2-3.
Ver Iglesias Araúxo, Bieito, A vida apoteósica, neste apartado do Informe.
- M. J. M., “Entre el amor profano y el amor sacro”, La Región, “Cultura”, 19 decembro 2001, p. 67.
Informa da presentación desta obra de Bieito Iglesias no Liceo de Ourense. Indica que asistiron, entre outros, o autor e Marcos
Valcárcel. Recolle as declaracións do autor que fala da diferencia entre esta novela, cunha historia individual,

“máis romántica, lírica e poética”, e as anteriores aínda que comparten a situación espacial en Ourense. Resume o argumento e,
en columna a parte, alude ao lugar de presentación e ás actividades nas que se encadra esta presentación.

Iglesias Araúxo, Bieito, A vida apoteósica, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, nº 164,
maio 2001, 157 pp. (ISBN: 84-8302-643-0).
Biento Iglesias Araúxo (Ourense, 1957) ofrece unha novela dividida en numerosos capítulos intitulados e precedidos por dúas
citas de Huysmans e Erasmo. Narra anécdotas da vida na Compostela actual, da man de varios personases “que non pretenden
ser arquetípicos, e que, tocados polo anxo do singular camiñan sós pola cidade e pola historia”. Deste xeito, Iglesias Araúxo
recrea diferentes episodios da vida cotiá de certos personaxes pertencentes, sobre todo, ás clases sociais máis desfavorecidas.
Así, alude aos paseos de Arthir por Compostela, motivo que aproveita para describir, con detalle, a cidade do Apóstolo. A
seguir, reflexiona sobre o estilo de vida de Amador Salgado, que prefiriu abandonar a súa nai na aldea e percorrer o mundo só,
sen familia. Fala, así mesmo, do crego don Felisindo; de Helena Rodríguez, locutora de radio; dun ateo chamado Basilio ou do
seu compañeiro e amigo Devito Frade.
Recensións:
-Dolores Vilavedra, “Bieito Iglesias, a lingua como unha táctica”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 373, 28 xuño
2001, p. 7.

Artigo que xira arredor desta novela de Bieito Iglesias onde, segundo se indica, o sarcasmo e a sorna son o eixo vertebrador.
Destaca, por outro lado, que os personaxes que aparecen son do máis pintoresco e que se sitúan “na súa apoteose máis cotiá”.
Sobre eles salienta, ademais, que o punto de vista para falar deles é o dun dragón, opción que Vilavedra ve como inexplicábel
por gratuíta. Sen embargo, apunta como aspecto positivo o talante épico que agroma en catro relatos intercalados no volume.
Finalmente alude á lingua que emprega este escritor, quen demostra coñecela e manexala coma poucos.
- F. Martínez Bouzas, “A “fina-flor santiaguesa”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 83, 1 xullo 2001, p. 4.
Sitúa esta novela de Bieito Iglesias Araúxo dentro da liña seguida por este autor nos últimos anos ao intentar “retratar en clave
sardónica a Galicia actual”, como fixera en Bajo las más bellas estrellas (1999) e O mellor francés de Barcelona (1999).
Destaca que o autor consegue introducirse nas entrañas da Compostela máis recente para retratala dende unha data
emblemática, a véspera do vintecinco de xullo. Considera que a ollada deste autor é “mordaz e cómico-realista” e xustifica esta
afirmación acudindo a varios personaxes da obra. Canto á estructura, comenta que estamos ante unha obra desintegrada e
fragmentaria, “unha novela de difícil clasificación entre o humor e a sátira, non é literatura doadiña nin de cordel”.

- M. Blanco Rivas, “Fragmentos na vida da Compostela actual”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 218, 21 xullo 2001, p. 2.

Alúdese á publicación de A vida apoteósica, de Bieito Iglesias Araúxo, unha obra na que “non hai alegoría ou desfile de
máscaras, pero hai humor: a gargallada do pallaso branco que fai a burla dos demais; e a do pallaso vermello que ri á conta de si
mesmo”. Para rematar, fai referencia á obra de Bieito Iglesias e cita algúns dos seus títulos como Aventura en Nasau (1991),
Miss Ourense (1994), O mellor francés de Barcelona (1999), Vento de seda (1992) ou A noite das cabras do aire (1999).
-Francisco Martínez Bouzas, “Ollada carnavalesca da cidade das estrelas”, Guía dos libros novos, nº 31 “Narrativa”, xulloagosto 2001, p. 23.
Empeza lembrando a traxectoria como narrador de Bieito Iglesias, sen esquecer a traducción da biblioteca Sherlock Holmes.
Coida que esta nova obra parte dunha idea similar á que xerou O mellor francés de Barcelona (1999), mais reducindo o campo
de acción do país galego á súa capital. Para definir a novela, que xulga un esperpéntico “repaso sen piedade da actual sociedade
compostelá”, acode ao concepto bakhtiniano de “carnavalización” e enumera parte do amplo abano de personaxes que transitan
por ela. Como aspecto negativo, anota a utilización dun léxico demasiado rebuscado.

- Armando Requeixo, “Apoteose de Bieito Iglesias”, Tempos Novos, nº 53, “Voces e Culturas. Libros”, outubro 2001, p.
72.

Tras subliñar a calidade da obra do ourensán, así como a súa predilección por esta, analiza as liñas estilísticoargumentais da
obra, salientando nela a presencia de tres claves –humor, ironía e “crítica despiadada e acusadora de boa parte da sociedade
bemp ensante entre a que nos movemos”. Louva o estilo impecábel da obra que deixa ver tamén a habilidade lexical e
semántica, e repara no dominio da técnica diexético-contrapuntística. Finalmente remata convidando ao lector a ler a novela.

Referencias varias:
- J. M. G., “Bieito Iglesias sae á rúa cunha novela compostelana ‘escrita en ourensán”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Ourense”, 5 xuño 2001, p. 6.
Coincidindo coa presentación por parte de Bieito Iglesias do seu libro durante a Feira do Libro de Ourense, o seu autor repasa
algunhas das características deste libro. Indica que é unha novela urbana con escenario en Santiago de Compostela, que
acontece en vintecatro horas dende a noite dos fogos do Apóstolo e que nela repasa as novas formas de diversión e a fala da
cultura xuvenil dos bares de ambiente.
- Mónica G., “Memoria sentimental”/ “Bieito Iglesias gaña o García Barros coa obra ‘A historia escríbese de noite”, O Correo
Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 23 xuño 2001, p. 33/p. 74.

Ver Iglesias Araúxo, Bieito, A historia escríbese de noite, neste apartado do Informe.
-Carme Vidal, “Bieito Iglesias. ‘O sistema literário español é tribal e quere pasar por cosmopolita”, A Nosa Terra, nº 994, 5
xullo 2001, p. 26.
Ver Iglesias Araúxo, Bieito, A historia escríbese de noite, neste apartado do Informe.
- Marcos Valcárcel, “A vida apoteósica”, O Correo Galego/La Región, “Pé das Burgas”/ “Ronsel dos libros”, 6 xullo 2001/9
xullo 2001, p. 3/p. 8.
Refírese á producción literaria de Bieito Iglesias e comenta que A vida apoteósica é “un xeito de excursión literaria pola fauna
compostelá dos últimos anos”. Detense no comentario dos seus personaxes e afirma que o seu rexistro é satírico, ademais de
sinalar que quen queira pode divertirse buscando semellanzas casuais. Tamén indica que Bieito Iglesias “é un mestre no emprego
dunha lingua rica e variadísima e ten un estilo moi peculiar, que aquí multiplica os seus rexistros (novela negra, literatura
marabillosa, territorios marxinais), cunhas páxinas magníficas de épica aventureira”. Finalmente, apunta que todo cabe nesta
novela chea de cultura popular de onte e de hoxe.

-Concha Pino, “A noite máxica do Apóstol protagoniza a última novela de Bieito Iglesias”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 11
xullo 2001, p. 9.
Sinala que esta novela de Bieito Iglesias é o resultado de experiencias acumuladas ao longo dos vintecinco anos que leva
vivindo en Santiago. Apunta que este autor está de acordo con que haberá lectores que identifiquen algúns dos personaxes cos
da vida real e que o feito de escribir en rigoroso presente ten o seu perigo, porque se hai algunha equivocación bótase abaixo a
verosimilitude da novela. Tamén recolle outras palabras deste ourensán nas que se refire á situación da novela na noite do
Apóstolo; ao feito de que Santiago é coma o espello do resto do país e cómo iso enriquece a novela; e á “técnica de camuflaxe”
que emprega, “porque non existe como narrador, está invisible, ‘pero está aí (...), disolto ou escondido dentro ou moi perto de
cada personaxe”. Tamén salienta que a novela é un retrato da parte escura da xente e de que o humor acedo é un dos seus
aspectos máis visíbeis.
- Afa, “Ficción en Compostela”, O Correo Galego, “AFA”, 13 xullo 2001, p. 31.
Faise eco da presentación desta obra en Santiago de Compostela e indica que os seus relatos se xestaron en catro míticos cafés
desa cidade e teñen como protagonistas a catro personaxes que o autor considera que ilustran parte da historia de Galicia. A
seguir, alude ao argumento dos relatos e recolle parte das declaracións de Manuel Bragado, quen cualificou A vida apoteósica
como “un artefacto de ficción que certifica parte da vida actual de Compostela e que se poderían situar á par de obras de autores
como Méndez Ferrín, Valle ou Otero Pedrayo”. Asemade, reproduce as declaracións de Bieito

Iglesias, quen apunta que non lle gustaría que os lectores buscasen os personaxes desta obra na realidade e indica que nela hai
“algúns episodios moi arriscados que poderían levantar algunha que outra inquedanza”.
- Concha Pino, “Compostela ten vida apoteósica”, La Voz de Galicia, “Agenda de Santiago”, 13 xullo 2001, p. 15.
Alude á presentación de A vida apoteósica en Santiago de Compostela e dá conta do contido de cada un dos catro relatos que a
conforman. Tamén recolle as declaracións de Manuel Bragado, quen reivindicou “o espacio do café como lugar de convivencia
e de soños, onde vivir outras vidas de ficción”, e se refire aos métodos empregados por Celia Torres, responsábel de promoción
de Xerais, para dar a coñecer esta obra.
- Elva Otero, “Viaxe ó mundo da apoteose”, O Correo Galego, “Lecer. Entrevista”, 9 setembro 2001, pp. 2-3.
Recóllense varias declaracións de Bieito Iglesias relativas a A vida apoteósica, que é unha novela de “historias tristes”, na que
tenta desfacer un dos mitos da sociedade contemporánea, o da eterna xuventude. Fanse comentarios sobre os seus personaxes
que, a pesar de que non teñan prexuízos non son felices, e saliéntase que se recrea un mundo de ínfulas capitalinas, de novos
ricos ou individuos que se desviven por ter cartos. Tamén se mostra a idea negativa que o autor ten sobre as relacións virtuais e
fálase da denuncia que fai do comportamento homofóbico da sociedade actual. Por outra parte, dáse conta do labor literiario,
periodístico ou ensaístico de Bieito Iglesias e faise referencia á súa outra nova

novela, A historia escríbese de noite, unha historia de amor conflictiva, na que os personaxes son máis románticos e hai un fin
conciliador.

Jaureguizar, As horas sucias, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Negra, nº 14, 2001, 168 pp. (ISBN:
84-8302-674-0).
Esta nova entrega narrativa de Jaureguizar (Bilbao, 1965) está artellada en cinco capítulos nos que se narra o proceso da
autodestrucción de Carlos Seoane, un xornalista lucense obsesionado por mercar colchóns e por obter día tras día a máxima
audiencia no programa televisivo que dirixe nunha canle local. A historia é contada por un narrador omnisciente que, de xeito
lineal, explica cómo Carlos se entremete nos asuntos dunha banda de narcotráfico internacional e cómo isto provoca o asasinato
da súa amante, de dous amigos dela e dun arqueólogo ao que secuestrara para poder dar a exclusiva no seu programa. Polo
medio desta narración cóntase a vida de Carlos Paralelo, tamén denominado Carlos Labrego, que é a suposta traxectoria vital de
Carlos Seoane se non marchase do seu Páramo natal para estudiar xornalismo. Algúns personaxes da historia de Carlos Seoane
aparecen tamén nesta segunda trama narrativa paralela á principal.
Recensións:
- Xosé M. Eyré, “Dual en negro”, A Nosa Terra, nº 1009, “Guieiro Cultural”, 22 novembro 2001, pp. 23-24.
Tras mencionar as outras obras narrativas de Santiago Jaureguizar, achégase á súa novela As horas sucias. Así, inclúese a obra
dentro do xénero negro e analízase a trama e os personaxes. Tamén se afirma que a historia é un “microuniverso estructurado
en oposicións duais” e destácase o emprego da ironía. Logo sinálanse outros subtemas presentes na novela

como son a relixión, o consumismo, a música, a tradición ou a televisión, ademais de recoñecer que o experimentalismo está
presente nesta novela e que contribúe a dosificar o suspense. Termínase reflexionando sobre o espacio no que transcorre a
historia.

Referencias varias:
- Carme Vidal, “Jaureguizar: ‘Algunhas páxinas de xornal son extraordinarios argumentos literarios”, A Nosa Terra, nº 1010,
“Cultura”, 29 novembro-6 decembro 2001, p. 29.
Entrevista con Jaureguizar na que este fala da súa última novela publicada, As horas sucias. Reflexiona sobre o tema do libro e
sobre a vinculación de periodismo e realidade. Tamén se menciona que este autor acaba de recibir o premio Lueiro Rey por
Breve crónica universal de clase obreira e que vai publicar a peza teatral Estación Mir.

Jaureguizar, Breve crónica universal da clase obreira, Premio Lueiro Rey de novela curta 2001,
Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Medusa narrativa, 2001, 100 pp. (ISBN: 847824387-9).
Esta obra de Jaureguizar (Bilbao, 1965) é un retrato satírico-realis ta das dificultades que atopan obreiros de baixa cualificación
e inmigrantes, membros das máis baixas capas sociais de calquera sociedade actual. Entre cada un dos capítulos, marcados pola
primeira frase en negriña, que conforman a obra intercálanse comentarios nos que se refire a estudios, estatísticas e feitos reais
que afectan a diferentes lugares do mundo, no que quere ser unha denuncia das inxustizas sociais, da marxinalidade e do poder
do capital na explotación laboral e salarial de millóns de seres humanos en todo o mundo. A historia ficcional que nos relata un
narrador en terceira persoa é a de Raúl, un obreiro da construcción que vén de ser despedido, e a súa muller Leticia, unha moza
que deixou o seu traballo nun supermercado por atoparse embarazada. As dificultades da parella para pagar a hipoteca e atender
ás necesidades do fillo que vén en camiño tentan ser superadas por Raúl, que debido á súa entrada ilegal no país non pode
asinar ningún contrato, quen ademais de ocultarlle á súa muller a situación desesperada na que se atopa, sométese a todo tipo de
vexacións por conseguir cartos para sobrevivir. O narrador omnisciente lévanos da man polo lugares máis recónditos da cidade,
poñendo de manifesto as desigualdades entre uns e outros, a perda da dignidade cando se trata de sacar a familia adiante e o
sometemento que os poderosos exercen sobre os máis débiles aproveitando a súa desesperación.

Referencias varias:
- Carme Vidal, “Jaureguizar: ‘Algunhas páxinas de xornal son extraordinarios argumentos literarios”, A Nosa Terra, nº 1010,
“Cultura”, 29 novembro-6 decembro 2001, p. 29.
Ver Jaureguizar, As horas sucias, neste apartado do Informe.
- Marta R. Valeiro, “Os premios danche gañas de facer máis cousas”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 103, 14
novembro 2001, p. 2.
Con motivo de ter acadado o premio de Novela Curta Lueiro Rey coa obra Breve crónica universal da clase obreira o seu autor,
Santiago Jaureguízar, fala nesta conversa da importancia deste galardón e comenta algunhas das características desta obra.
Sinala que nela tenta transmitir as condicións de traballo no mundo e alén disto indica que a súa relación coa poesía é triste dado
que “non a leo nin a entendo”.

Lezcano, Arturo, Só os mortos soterran os seus mortos, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, nº 176,
agosto 2001, 123 pp. (ISBN: 84-8288-466-2).
Arturo Lezcano (Ourense, 1939) reúne nesta obra unha colectánea de doce relatos curtos titulados “Pobre Asunción”,
“Souvenirs de Praga”, “A autoestopista”, “Atópome no hemiciclo”, “A noite das cabarzas”, “Evanxeo de Pilato”, “A encosta do
ceo”, “O corpo e o sangue do porco”, “Grandes ollos azuis”, “Os mortos, en vivo”, “De corpo enteiro” e “Todos os homes son
inmortais”. Trátase dunha serie de relatos fantásticos, algúns deles de terror –na liña dos de Allan Poe ou de Lovecraft– que
teñen en común o tema da morte. A obra está dedicada “Ao meu irmao nunca soterrado Antón Risco, mestre da literatura
fantástica e mais do autor deste libro, que tamén ha estar a ler no extranatural”.
Recensións:
- F. Martínez Bouzas, “Arrepíos para o mes de santos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 102, 7 novembro 2001,
p. 3.
Tras dar conta de que Lezcano vén editando unicamente unha obra por década, comenta que é un continuador da tradición
fantástica da literatura galega, na liña de Vicente e Antón Risco. Neste senso, afirma que esta nova achega segue a liña da
anterior: Os dados de Deus (1994). Malia percibir a pegada de clásicos coma Poe, Lovecraft ou Kafka,

caracteriza esta obra como un “libro de medo moderno”, sen a profusión de seres ignotos e cualidades sobrenaturais que
proliferaban nos clásicos.

- Xosé Manuel Enríquez, “Un texto pouco orixinal”, Guía dos libros novos, nº 35, “Narrativa”, decembro 2001, p. 21.
Inscribe esta obra dentro da literatura fantástica e áchalle influencias de mestres do xénero como Lovecraft, Stephen King e
incluso Poe. Nota a presencia de fantasía, de mitoloxía cristiá e da tradición oral do país e coida que, debido á diversidade de
relatos que a forman, é moi variada tanto desde o punto de vista formal coma desde o temático ou o cronolóxico. Pola contra,
non acha orixinalidade no tratamento de materiais fantásticos tan diferentes polo que, en conxunto, a cualificación que lle
merece resulta netamente negativa.
- Alonso Pereira, “Só os mortos soterran os mortos”, O Mico, nº 2, “Crítica”, decembro-xaneiro 2002, p. 49.
Comentario da obra de Arturo Lezcano no que se comeza sinalando “O mellor” e “O peor” dela. Valora o sorprendente punto
de vista dos protagonistas que son mortos, malia que considera que están vivos, así como a selección dos relatos. O único que
bota de menos é unha maior fluidez en textos nos que considera que “resulta difícil atopar un erro”. Ve como a maior das
orixinalidades da obra o punto de vista empregado, especialmente en “A noite das cabezas” ou a mestría para abrir e pechar
unha historia como en “Pobre Asunción”. Ademais da grande elaboración, tamén chama a

atención sobre a capacidade de conmoción dos relatos, que lembran aos costumistas pero coa fantasía moi presente, que lembra
xa a Poe ou Lovecraft.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Só os mortos soterran os seus mortos”, Faro de Vigo, El Sábado”, nº 230, 13 outubro 2001, p. 2.
Explica o contido desta nova obra narrativa de Arturo Lezcano, na que nos ofrece unha ducia de contos fantásticos, algúns dos
cales se inscriben nunha tradición de terror e misterio que ten as súas raíces en escritores como Poe e Lovecraft e na propia
literatura galega, que nos últimos anos deu luz a orixinais creacións.
- Xosé Manoel Rodríguez, “Ourense sempre está na miña obra”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 4 decembro 2001, p.
4.
Comézase cunha breve achega á figura de Arturo Lezcano e sinálase que este escritor ourensán está a presentar o seu libro de
relatos Só os mortos soterran os seus mortos. Despois, cunha pequena conversa, Arturo Lezcano fala de cómo xestou esta obra,
sinala que tende a escribir relatos curtos e que a cidade de Ourense sempre está presente, directa ou indirectamente, nas súas
obras.

López López, Xabier, O caderno, Premio Vicente Risco de literatura fantástica 2001, Santiago de
Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Medusa narrativa, 2001, 219 pp. (ISBN: 84-7824-377-1).
Historia de Xabier López López (Bergondo, 1974) escrita en nove capítulos, numerados en romanos, que nalgún deles se
reproducen anacos dun caderno baixo un título en itálica inicial. Cóntase a historia dun escritor galego que se decide a facer a
mesma ruta que fixera Vicente Risco no seu Mitteleuropa, polo que recibirá unha axuda económica. Mais esta viaxe que conta
nos seus escritos do caderno vólvese fantástica e o propio escritor trasládase á Alemaña dos anos trinta. Neste espacio e tempo
imaxinario conta, cun narrrador en primeira persoa, as vivencias dos seus amores, que ocupan grande espacio na narración, así
como fai unha crítica da situación xermana da década dos trinta. Alén desta historia central aparecen outras historias derivadas
contadas por un narrador en terceira persoa, co que se completan outras perspectivas do argumento.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Unha esculca no proceso de alleamento social”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 210, 26 maio 2001,
p. 2.

Considera que Xabier López López tira do elemento grotesco e dun estilo narrativo hábil para adentrar ao lector no proceso
de alleamento persoal e colectivo que remata na aceptación da barbarie nazi. A continuación, sitúa o relato nun fío
argumental que enlaza simultaneamente as anotacións que do Mittleuropa (1934), de Risco, segue o protagonista cos propios
acontecementos que vive en Berlín. Precisamente, cre que O caderno é unha viaxe temporal cíclica e que o símbolo se volve
por veces determinante no relato á vez que a ficción se converte en preponderante fronte á Historia, mesmo porque é o único
camiño posíbel para a liberdade. Por outra parte, pensa que a ironía e a parodia logran desmitificar a realidade.
- Ramón Loureiro, “Un caderno sen medo ás palabras”, La Voz de Galicia, “O libro da semana”, 1 xuño 2001, p. 34.
Breve comentario sobre a obra de Xavier López, O caderno, editada por Sotelo Blanco e galardoada co Premio Risco de
Literatura Fantástica, na súa segunda edición. A seguir, reprodúcense unhas palabras do autor, quen afirma que a súa obra “non
é unha segunda versión de Mitteleuropa de Vicente Risco”, senón que considera máis apropiado definila como “unha viaxe no
tempo, cíclico, ó que os personaxes se encontran condenados”.
- F. Martínez Bouzas, “Setenta anos despois”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 79, 3 xuño 2001, p. 3.

Apunta algúns trazos da liña argumental desta obra, da que se di que é literatura en estado puro, aínda que quizais demasiado
difícil para a maioría dos lectores. Sinala ademais algunhas características das obras deste autor, entre elas a desmitificación
radical de certas visións da realidade e das súas representacións, cousa que tamén ocorre nesta obra na que revive a viaxe que
Risco deixou descrita en Mitteleuropa. É, pois, como se di, unha viaxe ao pasado do réxime nazi, que na obra se simboliza
grotescamente por múltiples representacións. Ademais disto indica que se trata dunha obra cunha estructuración complexa,
con presencia de múltiples rexistros, cun narrador que manexa axilmente os personaxes e cun estilo seco e conciso.
- Xosé M. Eiré, “Vagando polo pasado”, A Nosa Terra, nº 993, “Guieiro Cultural”, 28 xuño 2001, pp. 23-24.
Céntrase no comentario da novela O caderno, da que achega o seu argumento. Sinala que se Xavier López pretendía dar unha
visión da Alemaña dos anos trinta e reflexionar sobre as relacións espaciotemporais non o logrou, porque a problemática do
escritor protagonista non deixa lugar nin tempo. En canto á estructura da novela, apunta que esta remata por reflectir a
confusión do protagonista á vez que pretende integrar un discurso no que hai unha fragmentaria diversidade xenérica e
estilística. Tamén indica que os seus mellores momentos son as historias que contan os personaxes ou os intres nos que xorde o
simbolismo da man do surrealismo, ademais de sinalar que hai pouca acción e moita elucubración e deficiencias estilísticas.
Compara O caderno co seu anterior proxecto narrativo, Doutor Deus (1999), e afirma que son discursos diferentes que
comparten moitos recursos e unha mesma preocupación por explicar este mundo, aínda que a obra publicada no ano 2000 está
mellor resolta.

- Armando Requeixo, “Tempo, esa arxila tan humana”, Tempos Novos, nº 50, “Crítica. Voces e Culturas. Libros”, xullo 2001,
p. 74.

Comentario a O caderno de Xavier López López, Premio Vicente Risco de literatura fantástica 2001, no que se salienta
o seu argumento, estructura e influencias. Sinala, así mesmo, que a publicación de Sotelo Blanco “agocha” unha “fonda
reflexión sobre o sentido da historia colectiva defrontada coa exis tencia particular, sobre a real irrealidade e sobre a procura
dun sentido para o ser entre a corrente heracliana”.

- Xosé Manuel Enríquez, “Un parafuso sen fin”, Guía dos libros novos, nº 32, “Narrativa”, setembro 2001, p. 20.
Explica que esta novela fantástica presenta un profesor de literatura que acada unha bolsa para reproducir a viaxe que Risco
narrou en Mitteleuropa. Sinala que o protagonista, tras unha viaxe accidentada, chega ao Berlín de 1930, retrocedendo xa que
logo aos anos de crecemento do nazismo, nos que Risco efectuou o seu periplo. Enríquez tacha o libro de pouco innovador
despois de analizar a estructura e a modalización narrativa. En conxunto, coida que transmite a idea de predestinación: non
importa o que fagamos porque o mundo vai seguir sempre polo camiño do inmobilismo.
- Uxía Priegue, “O Caderno”, O Mico, nº 1, “Crítica”, outubro-novembro 2001, pp. 52-53.

Crítica desta novela de Xabier López, na que se louva o excelente estilo literario do autor en canto a rexistros e recursos, aínda
que se bota de menoso aprofundamento nalgúns elementos e temas que fican pouco máis que bosquexados, dando a sensación
de quedar a medias en ocasións, malia considerar a historia boa e orixinal. Sinala que sorprende que gañara un premio, posto
que é unha obra difícil, que desacouga ao lector e no que se rompe o ritmo deliberadamente, nunha obra cualificada de
“arriscada”. Refírese o argumento e bótase en falta unha maior precisión dos detalles, entre eles a situación na Alemaña nazi
que o lector tarda en percibir ou o feito de darlle importancia a historias paralelas consideradas prescindíbeis como o primeiro
amor de Filgueira ou a historia do ianqui na corte do rei Artur. En cadro a parte titulado “Resumo” ofrece o argumento da obra
no que tamén fai comentarios sobre os personaxes que aparecen e sobre a concepción do tempo, que nada ten que ver coas
agullas dun reloxo, senón coas “dun cataventos”.
Referencias varias:
- Jesús Manuel García, “Xavier López recolleu o Premio Risco pola novela ‘O caderno”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 maio
2001, p. 32.
Sucinta nota de prensa sobre a presentación da obra de Xavier López López, O caderno, publicada por Sotelo Blanco Edicións.
Comeza o artigo cunha mención ás outras dúas obras do autor, Biff, bang, pow! (1997) e Doutor Deus (1999).

A seguir, cita os membros do xurado que lle outorgaron o premio Risco de Literatura Fantástica: Darío Villanueva, Anxo
Tarrío, Arturo Lezcano, F. Martínez Bouzas e Xosé Carlos Caneiro.
- E. Neira, “Para min toda creación literaria é fantástica”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 81, 17 xuño 2001, p. 2.

Nesta entrevista co escritor Xabier López López faise un percorrido pola traxectoria literaria deste autor, facendo especial
fincapé na súa última novela O caderno. Recóllese a opinión do autor sobre a presencia da política nos seus escritos e alúdese
tamén á súa concepción da literatura fantástica e da realista. Finalmente, interrógaselle sobre a situación actual do sistema
literario galego.

Lopo, Antón, Ganga, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, nº 172, decembro 2001, 235 pp.
(ISBN: 84-8302-724-0).
A historia que Antón Lopo (Monforte de Lemos, 1961) nos presenta está protagonizada por Ganga, o alcume dun home que se
ve envolto nunha rede de mafias. Ao longo dos noventa e un capítulos de extensión variábel que presenta a obra, son moitos os
personaxes secundarios que aparecen e axudan a caracterizar ao protagonista á par que debuxan os diferentes escenarios en que
se desenvolve a historia de Ganga. O protagonista, que comparte a súa vida sentimental con un narcotraficante, decide facer un
cambio radical na súa vida cando recibe a nova de que o seu compañeiro fora asasinado; pero por moito que trate de fuxir, a
realidade parece perseguilo onde queira que vaia. O medo que sente lévao a indagar sobre os descoñecidos negocios do seu
compañeiro e unha vez que comeza a desentrañar ese enigmático pasado, verase envolto nunha estrana situación da que xa non
poderá saír: requírese o seu sangue como antídoto á sustancia coa que comerciaba o seu compañeiro. A confusión entre o soño e
a realidade sumen ao lector no mesmo labirinto no que se atopa o protagonista e que non consegue desentrañar ata o remate da
novela.
Referencias varias:
- AFA, “Arredor das metamorfoses do Ganga de Antón Lopo”, O Correo Galego, “AFA”, 14 decembro 2001, p. 34.

Alude á lectura de varios fragmentos da novela de Lopo no café Abastos de Compostela e ao posterior faladoiro integrado polo
autor do libro, ademais do novelista Germán Sierra, a crítica Dolores Vilavedra e Fran Alonso, subdirector de Edicións Xerais,
onde será publicada en datas próximas. Sinala, para rematar, as opinións destes invitados con respecto á novela.

-Concha Pino, “Gústame esculcar mundos a traveso da literatura”, La Voz de Galicia, “El cronómetro”, 27 decembro 2001, p.
2.
Entrevista a Antón Lopo con motivo da presentación de Ganga, a súa segunda novela longa. O autor fala desta obra e indica
que é unha novela atípica por momentos cun personaxe principal que é bulímico, nunha viaxe polos mundos dos sicotrópicos,
das conspiracións, ademais de “itinerante, de educación sentimental e, sobre todo, de identidade”. Tamén se refire ao seu
traballo como xornalista, rematando por responder a cuestións sobre o seu espectáculo poético “Prestixitador”, que define como
un “poemario oral”.
- F. P. L., “Máis é máis”, O Correo Galego, “AFA”, 27 decembro 2001, p. 35.
Dá conta da presentación de Ganga, de Antón Lopo na Galería Trinta de Santiago. Adianta o argumento da obra salientando a
presencia dun personaxe principal marcado polo seu sobrepeso, que ademais sofre de alucinacións. Tamén se recollen as
palabras do autor nas que explica que ve a escrita como “espacio absoluto de liberdade”. Considérase que

nesta obra se xogou en espiral enfrontando mundos paralelos cunha chea de personaxes secundarios e o emprego de claves
mitolóxicas, entre outros aspectos.
- F. P. L., “Do real á fascinación no ‘Ganga’ de Antón Lopo”/ “Antón Lopo verque en ‘Ganga’ un xogo de seduccións e
verdades arrincadas á vida”, O Correo Galego/El Correo Gallego, 28 decembro 2001, p. 44/p. 76.
Transcribe os comentarios realizados por Manuel Bragado, Herminio Barreiro e Tino Santiago sobre a obra de Antón Lopo no
acto de presentación da obra. Todos coinciden en sinalar que se trata dunha novela de creación de universos diferentes aos
existentes, pero verosímiles.

Lourenzo González, Manuel, Infidelicidades, Iº Premio de narrativa erótica 2001, Santiago de
Compostela: Edicións Positivas, col. Narrativas Quentes, decembro 2001, 171 pp. (ISBN: 84-8778364-3).
Recóllense trece contos cos que Manuel Lourenzo González (Vilaboa, 1955) gañou o Iº Premio de narrativa erótica. En todos
eles a paixón sexual actúa como denominador común, chegando a mesturarse na súa maioría o sexo e a violencia. Seguindo
estes temas, nárranse historias de ciumes (“O xogo”), de vinganzas (“Unha aventura”), de humillacións (“Nobreza”), de enganos
(“Amor de cinema” e “O desafío”), e de asasinatos (“Paixóns nocturnas”). Noutras ocasións reflexiónase sobre a
homosexualidade (“Mulleres”), sobre a prostitución (“Profesionalidade”) ou sobre a morte (“Amantia”). Na historia máis longa,
“Protogaia, o paraíso”, preséntase un planeta imaxinario, cuns habitantes entregados a satisfacer os desexos sexuais de todos os
seres. Na maioría dos casos relátase un encontro sexual inesperado que xorde baixo unha paixón incontrolada e que remata na
violencia, na falsidade ou no misterio.
Referencias varias:
- Belén López, “Manuel Lourenzo: ‘As editoriais prefiren novelas a libros de contos”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”,
18 setembro 2001, p. 62.

Despois de resultar vencedor da primeira edición do premio de narrativa erótica convocado por Positivas, Manuel Lourenzo
recoñece que non escribiu os trece relatos para presentalos ao premio senón que unicamente xuntou unha serie de textos escritos
previamente que, doutro xeito, probabelmente nunca se publicarían, pois afirma que as editoras preponderan a novela sobre o
conto debido ao interese económico. Anuncia a saída do volume para o mes de novembro e declara crer que un determinado
autor vende máis polo feito de que unha obra reciba un premio determinado. Así mesmo, indica que o título do libro,
Infidelicidades, fusiona catro palabras: felicidade, infelicidade, fidelidade e infidelidade.
- AFA, “Erotismo literario”, O Correo Galego, “AFA”, 21 setembro 2001, p. 33.

Sinala que Manuel Lourenzo considerou “moi positivo” o dictame do xurado do primeiro Premio de narrativa erótica
convocado por Edicións Positivas que, entre un total de dez obras presentadas, lle foi concedido por Infidelicidades. Recolle as
declaracións do seu autor quen sinala que se trata dun “compendio de relatos con moi poucas semellanzas entre si, ambientados
en lugares e tempos moi diferentes (...) e protagonizados por personaxes tamén moi heteroxéneos”. Tamén indica que a
diversidade de estilos literarios é outra das características desta obra que ten como factor unificador dos relatos “un contido
erótico ou sexual alto que resalta máis do que é habitual nos textos literarios”. Por outra parte, dá conta de parte dos premios
recibidos ou obras do autor galardoado.

Neves, Kiko, Un baile de moscas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xerais Peto, serie Abismos, nº
43, 2001, 160 pp. (ISBN: 84-8302-715-1).
Nesta obra de Kiko Neves (Ponteareas, 1969), Xonás é un mozo coma tantos que non está satisfeito coa vida que lle tocou.
Sumido na precariedade dun contrato laboral, ve frustrados todos os seus soños: un traballo digno; ingresos abondos para
abandonar a casa familiar; casar e ter fillos; estas preocupacións maniféstanse tamén no resto de personaxes do relato, aos que,
coma ao protagonista, o recordo dos soños imcumpridos parece ameazalos constantemente.

Pedreira, Emma, Bestiario de silencios, Santiago de Compostela: Madame Mir, col. Espacio de
Narrativas, 2001, 134 pp. (ISBN: 84-931787-0-5).
Atopámonos diante dunha escolma que recolle os distintos traballos no ámbito narrativo da escritora Emma Pedreira (A
Coruña, 1978). Trátase concretamente de once relatos, sete moi breves, “Atalaia do silencio”, “O inverno baixo a pel da poeta”,
“Morango”, “Iluminario”, “Lenes pasos de quen confesaba”, “Ghamlet”, “Carta a Poe. En homenaxe”, e outros máis longos,
“Árbore da luz”, “A través do corazón molusco”, “O pavillón dos prescindíbeis” e “UrbS (a cidade relata)”. Estes relatos
transpórtanos ao universo da muller, unha muller atormentada pola realidade e inestabilidade das relacións humanas, o peso e a
necesidade do amor, a soidade, a dor da morte e os debates internos do propio ser. Todo isto realízase a través dunha prosa
cargada de símbolos, imaxes oníricas, metáforas e outros recursos que, sumados á riqueza léxica, lembran a escrita poética.

Recensións:
- Román Raña, “Calidade poética”, Guía dos libros novos, nº 31 “Narrativa”, xullo-agosto 2001, p. 25.
Comeza recoñecendo a súa ignorancia sobre a dimensión final que terá a actual eclosión de poetisas, grupo no que inclúe a
Pedreira Lombardía, da que destaca a obtención do IIIº premio Johan Carballeira. A continuación clasifica esta obra,

que abre a nova editorial dirixida por Manuel Seixas, como prosa poética, polo que a introspección aparece preponderada sobre
a continuidade narrativa. Xebra este volume en contos breves, dos que destaca “Carta a Poe. En homenaxe” e “Morango”, e
textos máis longos, entre os que salienta “A través do corazón molusco”, “O pavillón dos prescindíbeis” e “Árbore da luz”.
Escolle este último como o mellor de todos e atópalle resonancias de Cortázar e Kafka. Finalmente profetízalle á autora un
futuro espléndido no universo literario.

Referencias varias:
- AFA, “Colocando’ historias con Emma e Daniel”, O Correo Galego, “AFA”, 6 abril 2001, p. 31.
Breve comentario sobre a presentación de Bestiario de silencios, de Emma Pedreira, publicada polo selo editorial Madame Mir.
Trátase dun conxunto de relatos nos que a muller é a protagonista e na que, segundo a escritora Lupe Gómez, a autora “violenta
a linguaxe, porque violenta-la linguaxe é como respirar, ama-la condición de ser muller”. A seguir, alúdese á obra de Daniel
Buján, O estraño misterio das galiñas desaparecidas, presentada no mesmo acto.
- Salvador Rodríguez, “MIR, una estación especial”, Faro de Vigo, “Faro del Ocio”, 20 abril 2001, p. 2.

Logo de referirse aos propósitos cos que nace a editora multimedia Madame MIR, faise alusión aos primeiros froitos desta no
ámbito musical e literario. Respecto a este último, infórmase da presentación das obras de Emma Pedreira Lombardía,
Bestiario de silencios e a de Daniel Buján, O estraño misterio das galiñas desaparecidas. Da primeira sinálase que é a súa
estrea na narrativa cun libro de relatos no que “hablan al mismo tiempo de once heridas que se abren a la luz como cuerpos
delicados y que anuncian el silencio de las casas en llamas” e da segunda sinala que é unha obra de intriga, de aventuras,
amena, divertida e ao mesmo tempo chea de crítica irónica sobre diversos aspectos da nosa sociedade.
- M. Blanco Rivas, “Bestiario de silencios”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 206, 28 abril 2001, p. 2.
Percorrido temático polos once relatos incluídos nesta obra “que falan coma once feridas que se abren á luz como corpos
delicados”. Péchase a nota cunha referencia aos anteriores títulos de Enma Pedreira.
- Carmen Abizanda Losada, “Emma Pedreira se estrena con un libro de relatos”, La Opinión, “Cultura”, 30 maio 2001,
p. 57.
Sucinta nota de prensa na que se alude á primeira obra narrativa de Emma Pedreira que leva por título Bestiario de silencios.
Trátase dun libro “denso, húmero y claustrofóbico”, no que se recollen unha serie de relatos, que contan a historia de once
feridas que se abren á luz cunha linguaxe “tan personal como sorprendente”.

- Moisés Álvarez, “Iniciativas. A saída de Madame Mir”, Tempos Novos, nº 48, “Cataventos”, maio 2001, pp. 8-9.
Achégase ao nacemento da editorial e selo discográfico Madame Mir, centrándose nos traballos que ten sacado ao mercado no
curto período de tempo que leva en marcha. Ademais de percorrer as produccións discográficas coas que conta, tamén se fixa
nas dúas obras literarias publicadas ata agora: Bestiario de silencios, de Emma Pedreira e O estraño misterio das galiñas
desaparecidas, de Daniel Buján. Das dúas sinala que tiveron tiradas reducidas acordes co mercado galego; que a de Pedreira é
unha obra narrativa conformada por relatos que inaugura a colección “Espacio de Narrativas”; mentres que a de Buján é unha
obra de literatura infantil ilustrada por el mesmo que inaugura “Soñar en papel”. De ambas di Manuel Seixas, editor, que está
orgulloso, que a primeira é unha “barbaridade preciosa” e da segunda destaca o carácter “fresquiño” do libro. Remátase
desexándolle moita sorte á nova editorial.
- M. Blanco Rivas, “Silencio”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 241, 29 decembro 2001, p. 2.

Breve aproximación a Silencio de Fran Alonso. Apunta que o autor “afonda na esquizofrenia do mundo urbano contemporáneo
a través dunha situación límite”.

Perozo, Xosé Antonio, Martázul, XXº Premio Blanco Amor de novela longa 2001, Vigo: Ir Indo
Edicións, col. Ir Indo Narrativa/Gran Formato, novembro 2001, 350 pp. (ISBN: 84-7680-374-5).
Primeira novela longa de Xosé Antonio Perozo (Llerena, 1951) estructurada en tres partes tituladas “O tren do pracer”,
“Pigmalión” e “Tempo da memoria”, divididas á súa vez en capítulos. A protagonista é Martázul, unha moza orixinaria dunha
aldea de Salvaterra que se traslada a Vigo a estudiar Filoloxía. Nesta cidade, espacio no que se desenvolve a primeira parte,
coñecerá a un arquitecto de prestixio co que inicia unha relación que a levará posteriormente a Madrid e a diferentes lugares de
Europa, nunha viaxe iniciática cara ao coñecemento e á vez a destrucción do seu amante e todo o relacionado con el. A voz
narrativa fluctúa entre a primeira persoa da protagonista, a terceira dun narrador omnisciente e unha cuarta, entre as que se
intercalan preguntas a unha segunda persoa feitas por alguén descoñecido. Este complexo xogo de puntos de vista e de persoas
compréndese ao final da novela e contribúe a manter o interese do lector pola narración. Martázul, que é unha muller libre,
independente e que encarna o donxoanismo feminino, viaxa dende Vigo a Madrid para matar ao seu ex-amante e
posteriormente fuxir a Europa en compañía dun amigo homosexual. Na novela nárrase esta viaxe, os acontecementos máis
importantes da vida de Martázul, as causas que a levan a cometer o asasinato e as súas peripecias por Europa.

Recensións:

- M. Blanco Rivas, “Unha fábula onde todas as paixóns ten cabida”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 241, 29 decembro 2001, p.
2.
Comentario á novela de Xosé A. Perozo, no que comeza presentando á protagonista como “unha moza libre, independente e
amoral fronte á sociedade moderna”. Tamén recolle os argumentos que esgrimiu o xurado que lle concedeu o Premio Blanco
Amor de novela 2001, entre eles o ser unha narración de grande ambición, o seu carácter urbano ou os ambientes creados para
reflectir a confusión que sofren moitas persoas de hoxe. Destaca que o autor consegue manter o interese e o pulo narrativo, o
xogo que se establece cos diferentes puntos de vista e de personaxes, onde ademais da promiscuidade e a infidelidade, tamén se
fai unha fonda reflexión sobre o sentido da vida real, da arte, da literatura ou do amor. Remata cunha repaso biobibliográfico de
Xosé Antonio Perozo.
Referencias varias:

Elva Otero, “Perozo: ‘Négome a quitarlles ós meus personaxes a sexualidade”, O Correo Galego, 15 decembro 2001,
34.
Recóllense as declaración realizadas por Xosé Antonio Perozo no acto de entrega do XXº Premio Blanco Amor de novela, que
obtivo coa obra Martázul. Resúmese o argumento da obra e sinálase que o propio autor a definiu como unha

novela “na que o erotismo e a sexualidade están presentes coma a gastronomía, as viaxes...”. Tamén afirma que se nega a
sacarlle a sexualidade aos seus personaxes, posto que é como mellor se coñece a unha persoa, sendo a sexualidade a principal
arma que emprega a protagonista, personificando a igualdade dos roles.

- Conchi Bilbao, “A liberación da muller pasa polo dominio da súa sexualidade”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
108, 19 decembro 2001, p. 2.
Entrevista con Xosé Antonio Perozo na que reflexiona sobre a personaxe da súa última novela Martázul. Así, di que está
caracterizada como un don Xoán femenino. Tamén vincula a liberación da muller ao control da súa sexualidade e destaca a
importancia que ten o sexo na caracterización dos seus personaxes. Finaliza comentando que esta non é unha novela erótica
pola reflexión política e social que inclúe.
- Elva Otero, “Planeta Martázul”, O Correo Galego, “Lecer”, 23 decembro 2001, pp. 2-3.
Amplo artigo no que se fala de Martázul, transcribindo a interpretación que o propio autor fai da súa novela e na que se destaca
a idea de liberación na muller sin ser unha novela erótica, aínda que se centre na vida sexual da protagonista da que indica que
utiliza a súa sexualidade como liberación, o “donxoanismo” feminino que lle dá igualdade de condicións aos dous xéneros.
Considera que reflicte unha situación social na que as mulleres acadaron unha posición que lles permite abandonar por pracer e
non estar sometidas ás decisións dos homes. En cadro a parte faise referencia ao seu

traballo na Enciclopedia Galega Universal anunciando a saída á rúa do seu sexto volume coa previsión de sacar do prelo

o sétimo antes do Día das Letras Galegas, repasando a súa traxectoria xornalística e literaria. Noutro cadro tamén destaca a
próxima posta en escena da obra teatral Espérame sentado escrita polo autor e que o grupo Teatro da Lúa estreará no mes de
xaneiro. Do argumento sinala as liñas básicas que xiran arredor da vida dunha prostituta nacida no ano 1936 e namorada malia
todo dun veciño do lugar.
- Vicente Araguas, “Martázul”, Diario de Ferrol, “Miudiño”, 29 decembro 2001, p. 56.
Achega a Martázul, última novela do escritor Xosé A. Perozo. Sinala que os temas centrais da obra son o amor e a política, que
se mesturan nunha viaxe iniciática cargada de teimas e paixóns do 68 e de retratos da época.

Porteiro, María Xosé, Covardes, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Narrativa Gran Formato, maio 2001, 189
pp. (ISBN: 84-7680-361-3).
Primeira novela da xornalista Mª Xosé Porteiro (Madrid, 1952) que, a xeito de crónica, nos achega ao mundo da prostitución e
os baixos fondos da cidade de Vigo. Ambientada nos anos oitenta, a obra divídese en tres partes que xiran arredor das historias
doutros tantos personaxes principais: Paco, Nélida e Leonor. As circunstancias que os une nesta trama é a morte desta última,
moza de orixe portuguesa obrigada a prostituírse en diferentes locais de Vigo que se rebela contra o destino que lle tocou vivir e
que a levará ata a morte, non sen antes coñecer a Paco, xornalista de sucesos no Faro e cliente accidental que busca emocións
fortes acudindo ao xefe da rede para que lle ofreza a unha das súas “escravas”. Por outra parte Nélida é a muller compasiva que
atopa na rúa a unha adolescente desfalecida que resulta ser a irmá de Leonor, Lourdes, víctima da mesma rede de prostitución e
testemuña do asasinato e posterior traslado do corpo de Leonor ata o fondeadoiro do porto, que foxe dos asasinos da súa irmá.
Á vez que cada un dos personaxes coñece máis datos sobre o caso, tamén se nos relata a vida deles, dominada pola soidade, a
falta de cariño, a traizón e a perda da esperanza no futuro, en definitiva, personaxes arrastrados polo propio ambiente no que se
moven ou pola covardía ante a vida. Remata a obra cun final que pode intuír o lector e que deixa unha leve esperanza de que
algún deles poida superar a situación na que vive e saír adiante.

Recensións:

- M. Blanco Rivas, “Unha novela de forte compromiso social”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 209, 19 maio 2001, p. 2.
Na súa opinión, á hora de escribir Covardes, María Xosé Porteiro viuse motivada pola necesidade de estudiar e novelar
o mundo da prostitución por ser un tema de actualidade e de grande eco social. Non obstante, sinala que a autora foi quen de
“crear un extraordinario caleidoscopio de personaxes” de grande interese. Así mesmo, salienta o seu compoñente realista e cru
que parte da realidade galega como proxección concreta dunha problemática que é universal. Finalmente, incide no argumento
e nos ambientes desta novela e afirma que a autora remata afondando na psicoloxía feminina das súas protagonistas.
- F. Martínez Bouzas, “Historia de escravas”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 77, 20 maio 2001, p. 9.
Despois de citar outros títulos desta autora, dá conta da súa última publicación, Covardes, que é a súa primeira novela. Dela
indícanos cál é o seu argumento e o seu tema, facendo fincapé no tema subxacente que é o “eterno devezo do ser humano de
someter aos máis febles”. Ademais sinala que a obra se estructura en tres partes que se enlazan a través dalgún dos personaxes,
dos que tamén se fai unha descrición. En canto ao estilo bota en falta a intensidade da verdadeira literatura, polo que conclúe
que máis que ante literatura estamos ante unha reportaxe xornalística.
- Tomás Ruibal, “Sobre a escravitude feminina”, Diario de Pontevedra, “Letras”, 20 maio 2001, p. 9.

Nesta achega á novela Covardes, de María Xosé Porteiro, comenta que se trata dunha historia realista con intención de
denuncia social ambientada en Vigo, dun canto á cidade e dun recordo da súa evolución nas décadas dos 70 e dos 80, ademais
dunha denuncia do submundo da prostitución, do tráfico de mulleres e da escravización económica e persoal que isto implica.
Tamén indica que a novela se le con facilidade, que ten momentos brillantes e que contén unha trama “aceptable”, aínda que
lle apón os defectos dos primeiros libros dun autor, incrementados polo feito de que a autora carece de técnica e de sentido do
ritmo, e a súa pésima edición, pois aparecen numerosos “despistes” relacionados coa verosimilitude, a propiedade da linguaxe
dos personaxes e os erros “descomunais do uso do galego”. Por outra parte, alude ao labor xornalístico e político de María
Xosé Porteiro e fai un resumo da trama de Covardes.
- Xosé Manuel Enríquez, “Ambientes ‘déjà vus”, Guía dos libros novos, nº 31 “Narrativa”, xullo-agosto 2001, p. 21.
Lembra Enríquez o pasado como ensaísta, política e xornalista da autora, e relaciona esta última faceta coa novela, que nace de
materiais periodísticos que nunca chegou a publicar. A seguir, achácalle pouca audacia narrativa, isto é, impútalle un apego
excesivo a patróns coñecidos. Conta o argumento e indica que xoga con tres perspectivas diferentes a partir das que se irá
progresivamente clareando o enguedello, técnica que lle recorda ao realizador asiático Akira Kurosawa. Non obstante, valora
negativamente a obcecación en testemuñar a “maldade do mal” e o superficial do tratamento do resto das cuestións.

- Vicente Araguas, “Crónica narrativa”, Leer, nº 125, “Letras gallegas”, setembro 2001, p. 76.
Comeza dando conta do argumento da novela arredor do asasinato dunha prostituta. Destaca a habelencia da autora para
manexar a visión tripartita que se dá na obra do xornalista encargado de cubrir o suceso, da protituta que é a víctima como da
súa irmá, e chama a atención sobre a crítica que subxa ce detrás de todos os personaxes que aparecen na novela, coa que
denuncia o tráfico de mulleres para a prostitución e a súa relación coas drogas. Tamén destaca o bo manexo do material co que
evita caer no morbo, nunha obra que considera nas lindes do xénero negro polos elementos que deste presenta. A seguir, centra
o seu comentario na obra de Xavier Queipo, Papaventos, da que sinala que se basea nun feito real, na que o protagonista,
Martín, é un traductor galego que sofre unha cegueira cando está a traducir Informe sobre a cegueira, de Saramago. Alude á
simboloxía de “papaventos”, contextualizado na visión dun neno xogando co seu pai na praia que atormenta ao protagonista.
Remata chamando a atención sobre a importancia das sensacións na novela fronte á tendencia actual de facer novelas nas que
predomine o feito de contar unha historia e non o mundo sensorial.
- Alonso Pereira, “Covardes”, O Mico, nº 1, “Crítica”, outubro-novembro 2001, p. 48.

Comentario ao libro de María Xosé Porteiro no que se sinalan as boas intencións da autora e a claridade de lectura pero se
evidencian tamén importantes defectos literarios en canto a estructura e personaxes, centrándose nos elementos supérfluos da
historia e redundancias estilísticas que restan verosimilitude ou sobrecargan a novela. En cadro a parte fai un resumo do
argumento que se desenvolve na novela arredor do mundo da prostitución.

Referencias varias:

- AFA, “Covardes”, O Correo Galego, “AFA”, 25 abril 2001, p. 35.
Ofrécese un breve comentario sobre a primeira novela da xornalista e política Mª Xosé Porteiro, titulada Covardes. Nela trata o
tema do tráfico de mulleres e a prostitución e conta a historia de dúas irmás “que caen nas redes tecidas por proxenetas que
operan no norte de Portugal e Galicia”.
- E. P., “Ir Indo’ publicará a primeira novela da escritora e política María Xosé Porteiro”, El Correo Gallego, “SociedadCultura”, 25 abril 2001, p. 75.
Breve nota de prensa sobre a publicación de Covardes, primeira novela de María Xosé Porteiro, publicada pola Editorial Ir
Indo. Afírmase que a obra trata o tema da prostitución e o tráfico de mulleres e está protagonizada por dúas irmás.
-Belén López, “Porteiro: ‘Santiago sustituíu a Vigo como ‘locomotora cultural’ de Galicia”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 9
maio 2001, p. 64.

Entrevista con Mª Xosé Porteiro na que alude á súa primeira novela, Covardes. A autora afirma que a gran protagonista da
novela é a cidade de Vigo, que, na súa opinión, deixou de ser a “locomotora cultura” de Galicia. A seguir, comenta que
Covardes naceu dunha investigación periodística que levou a cabo no ano 1984. Para rematar, afirma que neste momento “hai
máis capacidade de creación que de consumo de literatura galega”.
- Carme Vidal, “Os libros das suas señorias”, A Nosa Terra, nº 986, “Guieiro Cultural”, 10 maio 2001, p. 25.
Amplo artigo no que se reflexiona sobre tres novos novelistas que “saen dos escanos do Parlamento”. Trátase de Abel
Caballero, Xosé A. Ventoso Mariño e Mª Xosé Porteiro, aos que se suma Mª Pilar García Negro. Afirma que a maioría dos
escritores-políticos galegos son “autores de estudos técnicos ou históricos”, pero que tamén pasaron polos escanos escritores
como Carlos Casares, Lois Diéguez, Alfredo Conde ou Xosé Manuel Pazos. A seguir, alude ás diferentes obras destes autores e,
en canto a Mª Xosé Porteiro, comenta a publicación da súa primeira novela, Covardes.
- Diego Bernal, “Covardes”, La Voz de Galicia, “Agua de Platerías”, 15 maio 2001, p. 15.
Ofrécese un breve comentario sobre a primeira novela de Mª Xosé Porteiro, Covardes. Afírmase que se trata dunha historia de
“puro realismo”, na que a autora presenta un dos “graves y dramáticos sucesos protagonizados por seres humanos de la más
despreciable calaña”. Para rematar, afírmase que a obra se centra na cidade de Vigo.

- Xurxo Fernández, “Cirlot y el no-mundo”, El Correo Gallego, “La Rosa de los Vientos”, 21 maio 2001, p. 72.
Refírese a diversas publicacións, entre as que aparece Covardes, de María Xosé Porteiro. Comeza falando do labor da autora
como xornalista, para pasar de seguido a salientar os personaxes de ambientes marxinais moi relacionados coa prostitución, a
escravitude e as drogas, malia que se deixa ver o espírito redentor da propia convicción persoal da autora.
- Francisco Castro, “Covardes”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 24 maio 2001, p. 12.
Sucinto comentario sobre a presentación da obra de Mª Xosé Porteiro, Covardes, publicada por Ir Indo. O articulista describe a
novela, alude ao seu tema de fondo –a prostitución e o tráfico de mulleres–, así como a localización espacial e temporal –a
cidade de Vigo durante as décadas dos 70 e 80–.
- Ágatha de Santos, “La explotación sexual es fruto de la desigualdad”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 26 maio 2001, p. 60.
Entrevista con Mª Xosé Porteiro, autora de Covardes, publicada por Ir Indo. Porteiro afirma que sitúa a novela na década dos
80 porque é a década daqueles que están próximos aos cincuenta anos e que, normalmente, se propoñen facer un balance das
súas vidas. A seguir, alude ao tema da obra e afirma que, quizais, a máis covarde sexa a sociedade, que non afronta o problema.
Para rematar, sinala que a explotación sexual existirá mentres haxa países pobres e ricos.

- Fernando Franco, “Hoxe, nin sexo, nin copas, nin coração”, Faro de Vigo, “Sálvese quien pueda”, 27 maio 2001, p. 88.
Reflexión de F. Franco sobre a primeira novela de María Xosé Porteiro, Covardes. Afirma que a cidade de Vigo “non ten unha
novela de recreación histórica como Ourense ten A Esmorga ou La Catedral y el Niño, ou Xente ao lonxe ou O porco de pé”.
Sen embargo, considera que en Vigo hai “material dabondo” e cita algúns personaxes destacados como Pepe Velo, ValleInclán, Xosé Mª Castroviejo, Álvaro Cunqueiro, Roberto Pastoriza, Xabier Pousa, Urbano Lugrís ou Lodeiro.

- Marta R. Valeiro, “Se unha novela deixa ó lector indiferente fracasa”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 78, 27
maio 2001, p. 2.
Entrevista coa autora de Covardes, obra da que se indica que consta de tres partes concatenadas polo sometemento das persoas
máis débiles no mundo actual. Ao longo da conversa a escritora recoñece que esta historia é producto dunha investigación sobre
as mafias da prostitución, aínda que non por iso é unha reportaxe, xa que non posúe a súa estructura. Sinala ademais que lle
gustaría que o lector quedase tocado polo tema, aínda que aclara que non quere politizar a literatura. Así mesmo, opina sobre o
momento actual da literatura galega e explica cales son os seus proxectos máis inmediatos no terreo da escrita.

- Carme Vidal, “Mª Xosé Porteiro. Covardes é a novela dunha xornalista xa que a realidade está presente”, A Nosa Terra, nº
989, “Guieiro Cultural”, 31 maio 2001, p. 31.

Entrevista con Mª Xosé Porteiro, autora de Covardes, publicada por Ir Indo. A autora afirma que escribiu a novela a partir
dunha investigación xornalística que desenvolveu no ano 1984. A seguir, comenta que na cidade de Vigo atopou “unha história
tan tenebrosa como a que relata” e que na súa novela, como na realidade, hai covardes e tamén cómplices. Para rematar, afirma
que o único personaxe real que aparece na obra é Humberto Baena, un dos últimos asasinados durante o franquismo.

Queipo, Xavier, O ladrón de esperma, Premio Café Dublín 2000, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Narrativa, nº 171, 2001, 87 pp. (ISBN: 84-8302-729-1).
Xavier Queipo (Santiago de Compostela, 1957) presenta en O ladrón de esperma cinco relatos de temática moi variada. O
primeiro deles é “Soño nunha noite de inverno”, no que se narra unha surreal experiencia onírica con catro finais alternativos. A
seguir, en “Shinju” preséntase unha revisión da tradición xaponesa do suicidio en parellas dende unha óptica homosexual, e
“Tío Filipe” constitúe un recordo neboento da nenez de Aurorita, que narra o suicidio do seu tío Filipe para, nunha segunda
parte do conto, deixar paso á narración do propio suicida. “O ladrón de esperma” dá título ao libro e advirte dos perigos da
antropomorfización do comportamento animal cun relato de intriga e violencia ao máis puro estilo da novela negra. Finalmente,
“Os cabalos da procesión” dá unha posíbel visión dos primeiros días da Guerra Civil española na cidade de Santiago de
Compostela dende un punto de vista histórico. Péchase o volume cunha “Nota final para curiosos” do propio autor, na que
puntualiza certos aspectos de “Shinju” e de “O ladrón de esperma”.

Queipo, Xavier, Papaventos, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, nº 166, marzo 2001, 199
pp. (ISBN: 84-8302-617-1).
A partir dunha historia real centrada na cegueira progresiva que sufriu o traductor ao inglés do Ensaio sobre a cegueira, de
Saramago, Xavier Queipo (Santiago de Compostela, 1957) dá vida a Francis para se centrar no seu proceso de deterioro tanto
físico coma mental. A historia desénvolvese en California, onde Francis, un home de corenta anos de procedencia galega,
traballa nunha editorial na que exerce de traductor e ás veces de editor. De súpeto, nunha rutineira visita ao médico, descobre
que vai quedar cego a causa dunha enfermidade dexenerativa da retina, feito que coincide co encargo da traducción ao inglés da
obra de Saramago ante os insistentes rumores que o confirman como o próximo gañador do Premio Nobel. A novela céntrase
nas reflexións do protagonista, recollidas a través da voz dun narrador en terceira persoa, que pasa dun estado de incredulidade
á máis absoluta desesperación ata chegar a unha aceptación resignada. A enfermidade ocasiona ademais a reflexión sobre a
importancia das persoas que o acompañaron ao longo da súa vida e sobre a aparición deses amores casuais que se converten en
presencias fundamentais, sobre todo ao redor da relación de Francis e Rose, unha informática de orixe irlandesa, e da súa
relación case secreta con Andy, un rapaz ao que coñecera anteriormente durante a súa estancia en Chicago e co que mantivo
unha forte relación. Para rematar o traballo de traducción a tempo, Francis decide instalarse na súa casa familiar de Padrón onde
dedica o tempo a visionar por última vez as paisaxes ata que chega Rose para acompañalo e un súbito acontecemento o conduce
a unha morte inesperada.

Recensións:

- M. Quintáns S., “Xavier Queipo e o relato de ficción científica”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 77, 20 maio
2001, p. 10.
Descríbese esta novela como diferente dentro da traxe ctoria de Xavier Queipo, do que se citan varios títulos de obras narrativas
que se encadran dentro da ficción científica. A continuación faise un resumo do seu argumento e unha aproximación aos seus
personaxes; ao tempo, “condicionado por un ritmo en exceso acelerado”; ao lugar e á lingua, que se caracteriza pola abundancia
de cultismos. Finalmente sinálase que se trata dunha obra que require un lector culto e que o seu autor é un dos máis sólidos
valores da nosa narrativa actual.
- Xosé M. Eiré, “Deixarse ir na vindeira chegada da sombra perpétua”, A Nosa Terra, nº 988, “Guieiro Cultural”, 24 maio
2001, pp. 27-28.
Amplo comentario sobre Papaventos, última novela de Xavier Queipo, publicada por Edicións Xerais de Galicia, no que se
comeza reflexionando sobre as implicacións da cegueira e a importancia que acada nesta obra de Queipo, posto que é
o punto de partida da obra. Afirma que se lle rende unha homenaxe a José Saramago e á súa obra Ensaio sobre a cegueira. A
seguir, cita algúns dos temas que aparecen na citada novela como o amor entre Francis e Rose, a dor, o

sufrimento polo avance da cegueira ou as viaxes, entre outros. Para rematar, considera que entre Papaventos e Malaria
sentimental, se atopa unha certa continuidade na tendencia ao “formalismo clásico e analítico”, que a presencia do narrador
omnisciente e a súa escrupulosa precisión provoca unha acumulación que chega a cansar e sinala que non sorprende o final
esperábel polo ineludíbel do destino.

- Dolores Vilavedra, “Versátil”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 369, 31 maio 2001, pp. 8-9.
De inicio, ve en Papaventos a confirmación da versatilidade creativa de Xavier Queipo que, xunto con outros autores como
Suso de Toro ou Borrazás, é quen de marcar novos camiños cos que fuxir da monotonía. Deste novo título destaca a reflexión
sobre a condición humana que agocha o argumento e a carga sensorial, sobre todo culinaria e musical, que desprenden as súas
páxinas. Así mesmo, comenta o roteiro xeográfico que marca a novela e a viaxe circular que vive o protagonista, aspectos que
denotan outra vez o gusto do autor polo exotismo e a fuxida de ambientes e tópicos propios da literatura galega, recursos que
Vilavedra cualifica de “cosmopolitismo vital”. Tamén destaca o protagonismo feminino e o tratamento da sexualidade dos
personaxes e, para rematar, alude ao plano estilístico desta novela.
- Francisco Martínez Bouzas, “Cara ás tebras, inexorablemente”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 20.
Unha cita final de Papaventos serve para encabezar a análise desta última novela de Xavier Queipo, do que afirma que a cada
entrega vai callando máis e máis como escritor. A súa evolución, afirma a seguir, é palpábel e vai do

pseudorrealismo primeiro á novela de aventuras que vén confirmar con Papaventos, aínda que agora se trata dunha aventura
interior, que pasa a resumir. Na súa opinión, a solución a todas as preguntas suscitadas neste libro se aclaran nun “final de
traxedia e de magnitude épica” que provocan no lector sentimentos de derrota e abandono. Tamén procura un dos méritos de
Queipo na súa capacidade para entroncar a identidade propia coa “mellor narrativa internacional” actual, ademais de destacalo
pola dotes narrativas e o tratamento lingüístico.

- Vicente Araguas, “Crónica narrativa”, Leer, nº 125, “Letras gallegas”, setembro 2001, p. 76.
Ver Porteiro, María Xosé, Covardes, neste apartado do Informe.
-María Luís Gamallo, “Papaventos: crónica dunha cegueira anunciada”, Grial, nº 151, Tomo XXXIX, “Libros”, xulloagostosetembro 2001, pp. 487-489.
Comeza presentando a traxectoria literaria de Xavier Queipo, ao que inclúe dentro dunha nova estirpe de narradores galegos
que buscan a modernización e a universalización da narrativa galega, ademais de encadrar a súa novela dentro da corrente de
“ficción científica”. Despois disto céntrase na descrición e valoración da súa última novela, que cualifica de “novela de calidade
e de doada e interesante lectura” e á que só lle pon como tacha os diálogos do primeiro capítulo, por considerar que se
descolgan da historia. Fai tamén un detallado resumo da trama e alude á estructura narrativa,

basicamente linear, aínda que con algúns flash-backs. Por outro lado destaca que esta novela é unha denuncia da emigración e
da ambición que existe nas cidades modernas.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Papaventos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 206, 28 abril 2001, p. 2.
Resume o argumento desta novela de Xavier Queipo, que parte dunha anécdota real, e considéraa “unha viaxe iniciática, unha
procura constante da iluminación e do equilibrio”.
- Alfredo Conde, “Escritores”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 20 maio 2001, p. 4.
Tomando como punto de partida a aparición da última novela de Xavier Queipo, Papaventos, Alfredo Conde reflexiona sobre a
situación do galego. Na súa opinión, os escritores e escritoras galegos escriben “nunha lingua que non sobrevivirá á súa escrita,
mentres axudan a erguer unha literatura que algúns xa dan por morta desque os augures falaron hai unhas semanas e lle deron
douscentos anos, uns, e a posibilidade de sobrevivir á lingua, outros”.

- AFA, “Xavier Queipo quixo narrar a desposesión da luz na súa última novela, Papaventos”, O Correo Galego, “AFA”, 22
maio 2001, p. 31.
Comentario sobre a presentación da obra de Xavier Queipo, Papaventos en Compostela, no que Fran Alonso e Dolores
Vilavedra afirmaron que se trata dunha obra de texturas, “chea de aromas, de cores, desbordante de música e de sensacións
táctiles”. A seguir, cítanse outras obras do autor como Ártico e outros mares (1990), premio da Crítica española, O Paso do
Noroeste (1996) ou Malaria sentimental (1999).
- Alfredo Conde, “Outra andanada”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 22 maio 2001, p. 4.
Con motivo da publicación da última novela de Xavier Queipo, Papaventos, Alfredo Conde reflexiona sobre a política
editorial. Comenta que a mesma editorial “bota á rúa, catro ou máis novelas pra que compitan entre elas”. Na súa opinión, a
literatura “é un soro revivificante que, se non vai pinga a pinga, marea, obnubila, e mesmo pode producir bascas e perdas de
consciencia”.
- Juan Capeáns, “Obras que enamoran”, La Voz de Galicia, “Patio de vecinos”, 22 maio 2001, p. 7.

Refírese a algúns actos que tiveron lugar na capital de Galicia entre os que se atopa a presentación da obra de Xabier Queipo
na Facultade de Filoloxía. Sinala que foi presentada por Dolores Vilavedra e que a obra se ambienta dende as praias
californianas ata a cidade de Chicago, ambientes que acompañarán os estados de ánimo do protagonista.
- Concha Pino, “A literatura é como un deporte”, La Voz de Galicia, “A entrevista”, 26 maio 2001, p. 10.
Entrevista con Xavier Queipo, na que alude á súa novela Papaventos, publicada por Edicións Xerais de Galicia. O escritor
afirma que esta novela é “máis próxima na linguaxe, con menos barroquismo, e na que o único real é a anécdota coa que
arranca a historia dun individuo ó que todo lle vai fantástico ata que nunha revisión ritunaria lle din que en seis meses vai
quedar cego”. A seguir, afirma que a literatura é “unha escapada. É a busca de novos territorios de liberdade”. Para rematar,
afirma que o sistema literario galego “está autolimitado ó ser nunha lingua minoritaria”.
- Alberto Pampín, “Xavier Queipo compara a cegueira física coa que pacede a sociedade en ‘Papaventos”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 30 xuño 2001, p. 62.

Faise eco da presentación na Casa do Libro de Vigo de Papaventos, na que Xavier Queipo estivo acompañado de Gonzalo
Navaza e Manuel Bragado. Sinala que nesta novela todo é ficción, a excepción da anécdota que dá orixe á súa trama: a morte
do traductor ao inglés de José Saramago, Giovanni Portiero, que quedou cego logo dunha longa enfermidade e ao pouco de
rematar a traducción de Ensaio sobre a cegueira. Tamén indica que, segundo o seu autor, o

título de Papaventos vén dado “porque da mesma maneira que o papaventos se move a mercé do vento, a vida das persoas se
move polas circunstancias e o paso do tempo”. Conclúe sinalando que ademais da cegueira física, Queipo fai unha crítica
solapada ao cego sistema da sociedade norteamericana, na primeira parte do libro, e ao cego sistema social e político de Galicia,
na segunda.

-Mónica González, “Máis de 2.000 persoas no ‘Salón do Libro Galego”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 9 xullo 2001,
p. 45.
Dáse conta do peche da IIIª edición do Salón do Libro Galego en Pontevedra. Tamén se informa da cantidade de editoriais que
participaron nesta edición e dos visitantes que pasaron polo Salón. Asemade destácase a inauguración o día 20 de xullo da Feira
do Libro e sinálanse os motivos que levaron a facer un Salón no verán e dous no inverno. Remátase falando da participación de
Xabier Queipo neste Salón no que firmou exemplares da súa obra Papaventos (2001).
- Carmen Vidal, “Xavier Queipo. ‘Regreso a Bruxelas decepcionado”, A Nosa Terra, nº 997, “Guieiro Cultural”, 27 xullo 2001,
p. 34.
Despois de manter unha conversa con Xavier Queipo, dá conta dos títulos literarios e proxectos aos que lles deu vida nos dous
anos que pasou en Galicia, onde a creación literaria non dá para vivir, e recolle a decepción que sente ante a súa

marcha para Bruxelas. Comenta que tanto en Malaria sentimental (1999) coma en Papaventos o arrinque sae da propia
realidade e que esta última é unha novela reflexiva, que permite introducirse nos universos psicolóxicos dos personaxes,
ademais de facer unha crítica aos valores da sociedade americana que se está impondo. Por outra parte, refírese á súa
producción poética e anuncia que agrupou os seus textos mariños en Nos dominios do Leviatán (2001) e outros máis
vangardistas nun inédito chamado Glosarios, no que tamén mostra o seu coidado por recuperar palabras e mostrar a riqueza
semántica da lingua.

-Rosé Carrera, “O país evolucionou na fachada, non no comportamento das persoas”, Atlántico Diario, “Vigo”, 1 agosto 2001,
p. 14.
Xavier Queipo fala nesta entrevista da súa atracción pola cegueira e comenta que puxo a experimentar ao seu personaxe ante a
ameaza da cegueira cos outros sentidos para explicar que existen. Refírese ao mar, que é un elemento de unión nesta novela e
moi importante na súa obra, e apunta que o protagonista regresa á súa terra para fuxir dun mundo que o sobrefatiga e no que
está só, aínda que ao final atopa un “país de ananos”. Asemade, considera que a el lle aconteceu o mesmo cando regresou a
Galicia, pois o país evolucionara na fachada, pero non no comportamento das persoas, e sinala que volve para Bruxelas porque
aquí está “limitado” ao non pertencer a “ningunha das camarillas”. Por outra parte, saliéntase que con Papaventos se fai unha
crítica ao modelo de vida americano e se tratan os perigos dun mundo globalizado, ademais de intuírse outros mundos, que o
autor analizou nesta entrevista: a homoxesualidade, a soidade e o snobismo.

Queipo, Xavier, Xabier Cordal, Carlos Quiroga, Xelís de Toro, Luisa Villalta, Germán Sierra, María
García Yáñez e Lupe Gómez, Xeración a, Santiago de Compostela: Editorial Compostela, col. Afa,
maio 2001, 106 pp. (DL: C-992-2001).
Terceira entrega da “Colección Afa” que, editada para sumarse aos festexos do Día das Letras Galegas, acolle unha serie de
narracións breves de escritores galegos nados entre 1957 e 1972, publicadas con anterioridade no suplemento Revista das
Letras de O Correo Galego. Estes autores, segundo o limiar da editorial, integran a “Xeración a”, ou sexa, os primeiros
“narradores xurdidos” nas “páxinas” do xornal compostelán, presentados como “novos alicerces” da nosa literatura. Todos os
relatos responden a diferentes formas de escrita e de entender a vida; nembargantes, polo xe ral, en todos se xoga coas palabras
para retratar o cotián, ironizar sobre o presente ou exteriorizar preocupacións sobre un mundo en progreso que camiña cara a un
futuro incerto. Todos eles rematan cunha sucinta caracterización do autor sobre si e a súa obra. As oito narracións recollidas son
as seguintes:
- Xavier Queipo, “Anacario de momentos álxidos”, pp. 9-17.
Unha viaxe a Bruxelas, unha lembranza da infancia ou o tesouro que agachan as pedras de Compostela son, entre outros, intres
dunha vida, ao tempo que excelentes argumentos arredor dos que artellar breves narracións e dar renda solta á

escrita de Xavier Queipo (Santiago de Compostela, 1957). O autor remata cunha reflexión, non exenta de ironía, do proceso de
escribir, o seu significado e transcendencia.

- Xabier Cordal, “Anaude”, pp. 19-23.
Relato breve de Xavier Cordal (A Coruña, 1965) construído a modo de entrada de diccionario, sendo a palabra escollida
“anaude”, “mamífero eutérico non voador”, da cal a súa particular definición permite toda unha exhibición de recursos estéticoliterarios. No apartado “O autor e a súa obra” comenta os problemas derivados da “verosimilitude”, sinalando que malia “que a
realidade sexa percibida a través da linguaxe non significa que toda linguaxe sexa real”.
-José Carlos Quiroga, “Para além do bojador”, pp. 25-49.
Narración de longa extensión de José Carlos Quiroga (Escairón-O Saviñao, 1962) na que o narrador dá vida a un escritor que se
enfronta ao difícil proceso de escribir un libro de viaxe, ao tempo que tamén pulula pola historia outro ourive das letras, Carlos
Quiroga, ambos en Lisboa. Non falta a reflexión e a ironía sobre a literatura e o seu mundo ou sobre a vida e a frustración. Ao
remate, o profesor afirma que escribe “textos simbolistas... para reconstruír un novo romantismo... sobre unha base naturalista”.

- Xelís de Toro, “...”, pp. 51-63.

Sucinto e sarcástico relato de Xelís de Toro (Santiago de Compostela, 1962) no que un pai de familia, galegos emigrados na
Gran Bretaña, narra o que lles sucedeu un domingo de praia un tanto singular. En “O autor e a súa obra”, Xelís é excéptico coa
literatura e o seu futuro.
- Luísa Villalta, “A nación das últimas cousas”, pp. 65-75.
Neste relato de Luísa Villalta (A Coruña, 1957) retrátase a vida de Marcial B. Gómez, un home mergullado nunha sociedade
dividida en cores, non de raza senón de clase, quen “atesoura esperanzas ás que non pode dar cumprimento” nas súas
coleccións. En “O autor e a súa obra”, Villalta apunta que a súa escrita xorde dun “modo de comp render o mundo”.

- Germán Sierra, “Centro comercial”, pp. 77-86.
Reflicte os “ritos de consumo” dunha sociedade enfraquecida. E tal como Germán Sierra explica ao final, o relato arrinca, coma
noutros de seu, “de núcleos simbólicos... extraídos da cultura pop contemporánea... e desenvólvense por medio dunha voz que,
xurdindo do propio núcleo, vai creando asociacións semánticas e sintácticas sen argumento predeterminado”.

- María García Yáñez, “Accidente”, pp. 87-93.
Asistimos ao arrepiante relato dun accidente de tráfico, provocado por despeito paixonal, e ás penosas consecuencias deste.
María García Yáñez (A Cañiza) afirma que escribe sinxelamente porque lle gusta.
- Lupe Gómez, “Azul”, pp. 95-106.

Narración de Lupe Gómez (Fisteus-Curtis, 1972) de corte existencialista na que a autora se agarra ao optimismo e á ilusión
para soportar o sufrimento de vivir e a inseguridade dun futuro imprevisíbel. Por outro lado, a autora afirma que escribir é a súa
razón de ser e unha forma de “liberarse”.

Quintiá, Xerardo, Un rabaño de ovellas brancas, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, nº 179, outubro
2001, 155 pp. (ISBN: 84-8288-474-3).
A aldea e a súa xente é a fonte de inspiración desta recua de contos e “pequenas historias” de Xerardo Quintiá, en total
vintecinco relatos dos que o último dá título ao volume. Por estas páxinas desfila toda unha galería de moi diversos personaxes,
sendo as figuras máis recorrentes a do neno, que encarna a inxenuidade e a inocencia, e a do vello, que atesoura a memoria dos
tempos pasados e se resiste a abandonar a vida da aldea. Os argumentos dos contos tamén son diversos, dende o do pillabán que
é asasinado nun axuste de contas, o da nena que é enviada á cidade a servir e remata tola tras perder un fillo ou o do odio
extremo entre un pai e un fillo, ata o da velliña que agarda resignada a morte. As “pequenas historias” que se intercalan entre
conto e conto, son moi curtas e, polo xeral, aluden a tipos ou casos moi curiosos e retranqueiros. Xerardo Quintiá ensaia
diferentes esquemas narrativos, escritos ás veces coa máis fonda sensibilidade e outras con fino humor. Trátase, en definitiva,
dun estilo áxil e atraente de principio a fin, co que o autor retrata o espírito da Galicia máis rural, aquela que nos ten moito que
ensinar.

Rábade Paredes, Xesús, Como levar un morto, finalista do Premio Lueiro Rey de novela curta 2001,
Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Medusa narrativa, 2001, 185 pp. (ISBN: 84-7824388-7).
Esta nova entrega narrativa de Xesús Rábade Paredes (Seixas, Cospeito-Lugo, 1949) estructúrase en once capítulos, cada un
deles datado nun mes do ano 1999, dende febreiro ata decembro, ambos incluídos. É ese o momento no que Amador Souto, o
protagonista da novela, decide escribir as súas memorias. Deste xeito, son varias as voces narrativas: un narrador de fondo
omnisciente en terceira persoa, un narrador protagonista en primeira persoa, ademais de fragmentos de cartas entre o personaxe
central e a súa amada Isaura. Amador Souto padeceu nas súas propias carnes a barbarie da represión fascista e pretende dála a
coñecer ás xeracións máis novas para que non se volvar repetir eses feitos. Ese afán por recuperar a memoria paira ao longo de
Como levar un morto, como tamén está presente ao afán de relacionar os protagonistas da dictatura con aqueles que levaron a
cabo a transición política cara á democracia en España, da que se ofrece unha visión moi crítica. No apéndice de “Documentos”
co que se pecha a obra figura unha serie de dilixencias xudiciais e de declaracións policiais de persoeiros secundarios na trama,
pero que teñen relevancia na conformación da personalidade de Amador Souto. Tamén se inclúe nesta parte final o “Informe
médico psiquiátrico de Amador Souto Alborés” que lle detecta “Esquizofrenia Paranoide de curso crónico e con reactivación
episódica de síntomas de primeiro rango”.

Rabuñal, Henrique (ed.), Paisaxes con palabras, Vigo: Editorial Galaxia, decembro 2001, 250 pp.
(ISBN: 84-8288-497-2).
Obra coa que se conmemora o décimo aniversario do Certame de Narracións Breves “Manuel Murguía”, convocado polo
Concello de Arteixo dende 1991. Recolle doce narracións escritas especialmente para este volume polos sucesivos gañadores
do certame e unha nota introductoria de Henrique Rabuñal, coordinador do certame e desta edición, na que explica a orixe deste
libro e comenta os doce relatos, dos que damos conta de seguido:

- Xavier Alcalá, “Informe de dúas mortes”, pp. 13-23.
Relato de Xavier Alcalá (Miguelturra-Ciudad Real, 1947) estructurado en cinco partes e narrado en terceira persoa no que se
conta o sucedido a Xosé Luís Pedreira e Darío Castrelos, ambos directivos da empresa Construcinsa. Pedreira escoitou no baño
cómo Castrelos lle contaba a outro directivo que a obra que o primeiro dirixía tiña gran número de irregularidades e que
pensaba denuncialo para quedarse co seu posto. Pedreira foi visitar a obra e no camiño de volta á empresa atallou polo monte;
alí atopou a dous cazadores que lle facían sinais para que parase e que tiñan ao seu lado un home tendido no chan. Á empresa
chega a noticia de que o monte que había nas proximidades da obra ardeu e que os bombeiros atoparon nel o coche de Pedreira
cun cadáver carbonizado no interior; Castrelos aledouse inmensamente pensando que ascendería de cargo, mais morreu dun
ataque ao corazón despois de ver entrar a Pedreira na empresa (o cadáver resultou ser dun home ao que os dous cazadores
asasinaran por asuntos relacionados co narcotráfico).

- Marilar Aleixandre, “Fronte ao Pindo”, pp. 25-36.
Relato en terceira persoa de Marilar Aleixandre (Madrid, 1947) no que se describe o inicio e final da historia de amor vivida
entre un profesor de universidade e a súa ex-alumna. Landeira é o profesor de bioquímica nunha universidade de Madrid, onde
reside coa súa familia; pouco despois de que a súa muller o abandonase por dedicarlle demasiado tempo ao traballo, atópase
con Beatriz, unha antiga ex-alumna e así inician unha relación sentimental coa que el estaba moi ilusionado. No verán van pasar
uns días ao Pindo, os problemas comezan despois duns días de convivencia cuns amigos dela e tempo despois rompe a relación
convencido de que a causa foi a diferencia xeracional.
- Alfonso Álvarez Cáccamo, “Órgano Humano”, pp 37-80.
Relato de Alfonso Álvarez Cáccamo (Vigo, 1952) en boca dun narrador omnisciente en terceira persoa e ambientado no medio
urbano. O protagonista é Guanalberto Álvarez, un dependente dunha funeraria que ofrece semanalmente charlas filosóficas aos
seus clientes e que se cre a si mesmo un detective privado. Despois de coñecer as súas “aventuras detectivescas” e as súas
reflexións sobre a vida e a morte; o narrador relata como, nunha destas charlas, Guanalberto e once clientes morren asfixiados
probando uns cadaleitos antirroubo.
- Xosé Luís Álvarez Pérez, “Os amigos que me quedan”, pp. 81-117.

Relato en primeira persoa de Xosé Luís Álvarez Pérez, no que o seu protagonista reflexiona sobre a amizade ante unha foto na
que aparece o seu grupo de amigos e que foi sacada hai dez anos nunha viaxe a Lisboa. Sorpréndese de cómo pouco a pouco
vai esquecendo á xente que aparece retratada, de cómo as chamadas entre os membros do grupo son cada vez máis espaciadas
e medita sobre as reunións que cada certo tempo organizan para lembrar vellos tempos e ás que todo o mundo nunha evita ir.
- Xosé Carlos Caneiro, “A última memoria de Oliverio Twist”, pp. 119-133.
Este relato de Xosé Carlos Caneiro (Verín, 1963) son as memorias que un home de 60 anos escribe minutos antes de suicidarse,
mentres a policía espera nas portas do seu cuarto para arrestalo polo seu pasado. O protagonista conta que el procede dunha
familia portuguesa de clase baixa, que con 27 anos matou a un mozo para suplantalo diante da súa familia francesa á que
descoñecía, que viviu rodeado de cartos ata que nese instante chegou a policía para detelo e que antes de que o arresten vaise
suicidar.
- Joel R. Gômes, “Todo o sim de Lor”, pp. 136-141.

Relato de Joel R. Gômes no que se mesturan un narrador omnisciente cunha primeira persoa e no que os elementos paratextuais
(sangrías, espacios en branco, etc.) teñen grande importancia. O protagonista do texto está nunha cafetería e

nota que unha muller mira para el insistentemente, comeza a imaxinar que ela quere coñecelo e pensa que pode ser o inicio
dunha relación; espera ansioso a que ela se achegue para facerlle algunha proposta á que el responderá que si, mais cando ela se
aproxima o único que lle pide é o xornal que el rematara de ler.

- José António Lozano, “Porco transgénico”, pp. 143-148.
Historia fantástica na que un home atopa nunha rúa lisboeta a unha porca que ían matar para transplantarlle o seu corazón a un
ministro, namóranse supetamente e ela pídelle que a mate por que o seu futuro é horrible e o seu amor imposíbel; el accede e ao
día seguinte le no xornal que un ministro morreu e que apareceu unha moza apuñalada no mesmo lugar no que el matara á
porca.
- Isidro Novo, “O voyeur e a dama intanxible”, pp. 149-171.
Relato de Isidro Novo no que o protagonista explica como se obsesionou por espiar á súa nova veciña e cómo, deste xeito,
descubriu que ela era amante do demo; dá conta de todos os detalles desta relación, que remata cando o demo descubre que a
muller lle é infiel.
- David Pérez Iglesias, “Mares do sur”, pp. 173-192.

Relato de David Pérez Iglesias (Seárez-Ames, 1962) no que o protagonista narra en primeira persoa o encontro que hai tres
días tivo con Estevo Pardasoa, un vello mariñeiro que atopou na taberna do Lázaro. Narra cómo, sen coñecerse, beberon
xuntos e cómo, xa de noite, marcharon a camiñar pola praia; Estevo cóntalle que embarcou porque non puido soportar que a
súa moza lle fora infiel, o narrador escoita e á mañá seguinte marcha sen dicirlle que el ten unha relación con aquela moza.
- Antón Riveiro Coello, “O agasallo”, pp. 193-201.
Relato fantástico de Antón Riveiro Coello (Xinzo da Limia, 1964) protagonizado por Álvaro, un neno de oito anos que no seu
aniversario recibe como agasallo un xogo de “Magia Borrás” e que, á mañá seguinte, aparece durmindo na casa dos avós,
situada a varios quilómetros de distancia; ninguén pode explicar o misterioso acontecemento e, co tempo, a familia remata por
esquecelo.
- Manoel Riveiro Loureiro, “No campo”, pp. 203-219.
Relato de Manuel Riveiro Loureiro (A Coruña, 1933) que, mediante a técnica do monólogo interior, recolle os pensamentos de
Arsenio Iglesias, Manuel Fraga, Paco Vázquez, Augusto César Lendoiro e Djukic durante o partido de final de liga DeportivoValencia.

- Xosé Luís Vázquez Somoza, “Paixóns amuralladas”, pp. 221-250.

Relato de Xosé Luís Vázquez Somoza ambientado no Lugo actual no que se mesturan dúas historias. Un narrador omnisciente
conta os minutos que o protagonista deambula polas rúas esperando unha chamada médica da que depende a saúde da súa
muller; a tensión acumu lada provoca que, no momento no que soa o móbil, sufra un infarto e caia dende
o alto da muralla romana. No medio desta narración intercálase a voz duns locutores de radio que informan da crecida do río
Miño e posterior desbordamento, que se produce ás dez da mañá, no mesmo instante no que morre o protagonista.

Reigosa, Carlos G., Narcos, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, nº 165, marzo 2001, 351
pp. (ISBN: 84-8302-629-5).
Novela na que Carlos G. Reigosa (Lagoa de Pastoriza-Lugo, 1948) entrelaza a historia das vidas duns narcotraficantes galegos
coa historia da operación policial que se prepara contra eles. Nesta última os verdadeiros protagonistas son Carlos Conde,
xornalista que tratou varias veces o tema do tráfico de drogas, e Nivardo Castro, detective que ten a misión de desartellar as
redes do narcotráfico por mandato dun empresario vigués que quere vingar así a morte prematura da súa filla, víctima das
drogas. Estes dous personaxes, que xa son familiares nas obras deste autor, están acompañados nas súas investigacións por
María Candea, fotógrafa que traballa con Carlos Conde. A acción desenvólvese principalmente na Galicia costeira, aínda que
non falta Compostela. A información chégalles algunhas veces do xuíz e dos policías que están implicados no caso e que contan
coa colaboración dun arrepentido, recibindo estes tamén a cambio informacións valiosas do xornalista. Así pois, todos estes
protagonistas son os encargados de deter finalmente a máis de trinta persoas e apreixar máis de 1.500 quilos de droga. Pero na
novela toda esta acción vese enriquecida polos preparativos do desembarco da droga por parte dos narcos e polas súas relacións,
tanto entre amigos coma entre rivais. De entre este grupo de personaxes, debido precisamente a conflictos persoais entre eles,
algúns son asasinados, acontecementos polo tanto que tamén deben resolver os axentes da xustiza e os investigadores
particulares. Historia, pois, de intrigas e de dúbidas na que operan dous bandos opostos e que remata con final feliz para a
xustiza.

Recensións:

- M. Blanco Rivas, “Fogo cruzado entre os narcos galegos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 212, 9 xuño 2001, p. 2.
Resume a trama argumental desta novela de Carlos Reigosa que ten nos personaxes de Nivardo Castro, Carlos Conde e María
Candea os verdadeiros protagonistas xa que son eles os que filtran os aconteceres desta historia de narcotraficantes, á que non
falta a típica presencia da noite compostelá que asoma na novela negra de Reigosa. Destaca o ritmo da acción e o final
imprevisíbel antes de se referir á traxectoria profesional e novelística do autor.
- Xosé M. Eiré, “Despois do tabaco, a droga”, A Nosa Terra, nº 992, “Guieiro Cultural. Leituras”, 21 xuño 2001, p. 23.
Comeza comentando que hai personaxes de papel e letras que na historia da humanidade teñen unha importancia máis
transcendental que a dos principais líderes políticos, relixiosos ou militares, para logo dar conta de cómo Carlos G. Reigosa
creou os personaxes de Nivardo Castro e Carlos Conde e cál foi o seu papel en parte das súas obras. A seguir, céntrase nas
diferencias existentes entre Narcos e A guerra do tabaco (1996), que presentan un mesmo mundo e uns mesmos personaxes,
aínda que en Narcos a materia de contrabando é a droga. Refírese ao papel que representan os vellos e novos contrabandistas, o
xuíz e a figura do arrepentido, ademais de sinalar que no eido estilístico a forma de narrar segue polos mesmos vieros,
empregando o fragmentarismo para mudar o lugar da acción e os seus protagonistas. Por último, afirma que a historia de
Narcos acada unha dimensión moito maior.

- Tomás Ruibal, “Unha ollada ó narcotráfico galego”, Diario de Pontevedra, “Revista. Letras”, 24 xuño 2001, p. 8.
Achega certos datos sobre a formación e labor profesional e literaria de Carlos G. Reigosa, ademais de referirse ao argumento
de Narcos. Sinala que se trata dunha novela que, por momentos, se le con facilidade e ten un ritmo narrativo áxil, pero que
presenta serios defectos de construcción, estructura e verosimilitude. Así, indica que ao seu autor se lle escapan demasiados
comentarios e reflexións máis propios do ensaio ou do artigo periodístico que dunha novela de ficción; e critica o exceso de
personaxes, moitos deles con referente real, ou a ausencia de verosimilitude en moitas das escenas. Afirma que estes detalles
son importantes nunha obra que pretende transmitir sobre todo unha sensación de realismo, verosimilitude e cercanía ao lector,
ambientándose en escenarios próximos ás Rías Baixas e situando como obxecto principal da trama unha operación xudicial, que
tivo lugar hai uns anos e que está sacada dos propios xornais.
- Ángel Basanta, “Narcos”, El Mundo, “El Cultural”, 18-24 xullo 2001, p. 16.

Comeza referíndose á novela publicada en 1996 por Carlos G. Reigosa, A guerra do tabaco, na que se trataba o contrabando de
tabaco nas Rías Baixas co enfrontamento entres os vellos amos do negocio e os novos competidores con présas por
enriquecerse no comercio do fume, e que agora se converte en tráfico de drogas en Narcos, que aparece no ano 2001 en galego
e castelán. Achega o argumento desta nova entrega no que todo se move en dúas accións paralelas: por un lado, as
investigacións do detective Nivardo Castro e o periodista Carlos Conde; e, polo outro, os proxectos das

diferentes familias dos narcos. Considera que o autor soubo combinar en adecuadas doses os elementos da trama para conseguir
unha permanente suspensión da intriga e que “Acción, intriga, dinero, poder, sexo, ambiciones y frustraciones, lealtades y odios
son los ingredientes hábilmente cocinados” nunha novela que consegue prender o lector en todo momento.

-Joaquim Ventura, “Tráfico de ‘fariña’ con precisión de reloxería”, Guía dos libros novos, nº 31 “Narrativa”, xulloagosto
2001, p. 20.
Empeza declarando que os literatos galegos teñen que elixir entre manterse no costumismo ou abrirse ao mundo. A seguir,
comenta a adaptación das vías de entrada do tabaco de contrabando ao narcotráfico e enuncia unha serie de consideracións
sociolóxicas, económico-fiscais, históricas e políticas sobre este proceso. Chega a relacionar a trama xudicial na que se ven
envoltos os protagonistas coa liberación da Mesa Nacional de Herri Batasuna. En conclusión, afirma que Reigosa, alén da
achega inicial que supuxo Crime en Compostela (1984), está a demostrar unha vez máis a súa solidez como novelista.
- Desirée Fraile Rodríguez, “Narcos”, ABC, “ABC Cultural”, nº 504, “Escaparate”, 22 setembro 2001, p. 28.
Análise da obra de Reigosa na que salienta que estamos ante unha “noticia” na que se fai un seguimento dun barco cargado cun
alixo de droga con destino ás costas galegas. As figuras que emprega o escritor son un xuíz, un xornalista e

un detective que tentan desenmascarar aos narcotraficantes e impedir a descarga. Tamén sinala que o autor complica a trama
coa aparición doutro cargamento, un axuste de contas entre capos e pecha a novela cun final violento “propio de cualquier
telediario”.

Referencias varias:
- AFA, “Auga doutro muíño”, O Correo Galego, “AFA”, 9 maio 2001, p. 33.
Coméntase, brevemente, a presentación da obra de Carlos G. Reigosa, Narcos, publicada por Edicións Xerais de Galicia.
Trátase dunha obra na que o autor recupera o detective Nivardo Castro e o xornalista Carlos Conde, que xa estiveron presentes
noutras obras anteriores do autor, como Crime en Compostela (1984), O misterio do barco perdido (1988) e A guerra do
tabaco (1996).
-AGN, “Carlos Reigosa aborda el tráfico de drogas en su nueva novela Narcos”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 9
maio 2001, p. 63.
Dá noticia da presentación da novela Narcos en Santiago de Compostela e lembra a relación que garda con Crime en
Compostela, unha obra anterior de Carlos G. Reigosa, na que xa aparecía a mesma parella protagonista. Despois de

informar das actividades xornalísticas de Reigosa dentro da axencia EFE, o artigo recolle as palabras deste autor sobre o xénero
ao que pertence a novela, que describe como unha mestura de “intriga, aventura y la literatura de acción”, marcando diferencias
coa novela negra. A seguir, recolle as opinións de Reigosa sobre os “espacios de aventura”, que o autor situou “tanto en la
emigración, como en la pesca del gran sol o en el contrabando del tabaco”. Para rematar, salienta o papel que xoga na trama
Santiago de Compostela, cidade que Reigosa cualificou de “consustancial”.

- Carmen Villar, “Los narcos gallegos son contrabandistas reconvertidos”, Faro de Vigo, 9 maio 2001, p. 41.
Comézase sinalando o tempo pasado dende a publicación de Crime en Compostela (1984), novela de Carlos G. Reigosa na que
xa aparecía Nivardo Castro, o protagonista de Narcos. Despois, trancríbense as palabras nas que Reigosa salienta a importancia
de que o personaxe se faga vello, porque na súa opinión iso diferencia esta obra da novela negra clásica, que segundo el “murió
hace muchos años”. Cítase a “intriga, aventuras e acción” como “receta efectiva” para os lectores da novela e lémbrase o éxito
editorial que xa acadara esa combinación con Crime en Compostela. Finalmente, establécese unha relación entre a novela e os
feitos reais, e recóllense as opinións de Reigosa sobre a realidade do narcotráfico galego e a súa orixe nas redes de contrabando
de tabaco.
- Concha Pino, “Narcos, una historia de ficción sobre fondo real”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9 maio 2001, p. 28.

En primeiro lugar, transcribe as palabras de Carlos G. Reigosa nas que afirma que Narcos non reflicte feitos reais, senón que
se atopa plenamente no campo da ficción. A seguir, fala dos seus protagonistas (o detective Nivardo Castro e o xornalista
Carlos Conde), salientando a súa aparición en obras anteriores do autor así como o seu envellecemento progresivo dende a
primeira, en Crime en Compostela (1984). O corpo central do artigo remata nomeando os xénero nos que se inspira a novela
(aventuras, intriga e humor) xa que Reigosa insiste en non considerala unha novela negra. Nun primeiro despece titulado “Un
pioneiro do xénero policial” relata a traxectoria literaria do autor dende o libro de relatos Homes de Tras da Corda (1982),
prestando máis atención ás novelas protagonizadas polo personaxe Nivardo Castro. O segundo e último despece é unha
entrevista con Reigosa titulada “Non deixo que a realidade me estropee unha novela”, na que as preguntas indagan o interese
do autor polos personaxes fóra da lei e pola visión que el ten da rede de narcotraficantes galegos, herdeira das de contrabando
de tabaco.
- Diego Bernal, “Narcos”, La Voz de Galicia, “Agua de platerías”, 9 maio 2001, p. 15.
Alúdese á presentación da última novela de Carlos G. Reigosa, Narcos, “unha historia apasionada, escrita sin pasión y
concebida en un espacio de aventura en el que late un hondo sentimiento de galleguidad”, segundo afirmou Diego Bernal no
acto de presentación da obra.
- Pedro Rielo, “Truman Reigosa”, O Correo Galego, “Tempus fugit”, 12 maio 2001, p. 3.

Achégase ao contido da novela de Truman Capote A sangue frío, e compara este autor con Carlos González Reigosa,
comentando que teñen estilos semellantes por ter “descricións rápidas, ritmo veloz, personaxes que non son fillos da retórica”
e que comparten unha notábel calidade literaria. A seguir, salienta que Reigosa non se deixa caer nas tentacións xornalísticas
de transpasar á novela a infinidade de historias extraordinarias que escoita. Tamén alude á aparición de Narcos, novela na que
o lector que segue a Reigosa dende os anos 80 se reencontra con “esa especie de don Quixote e Sancho da Galicia de
Autroestrada do Atlántico”, que son o detective Nivardo Castro e o xornalista Carlos Conde.
- Jacinto Ruiz, “Galicia no es Sicilia y todavía no existen mafias de la droga”, La Voz de Galicia, “Los domingos de la Voz”, 3
xuño 2001, pp. 12-13.

A entrada desta entrevista con Carlos G. Reigosa fala das súas obras protagonizadas polo detective Nivardo Castro e polo
xornalista Carlos Conde. As primeiras preguntas indagan na base real de Narcos, centrándose tanto no paso do contrabando de
tabaco ao de droga coma na creación dos personaxes, nomeando ao xuíz Garzón e á operación Nécora como posíbeis fontes.
Reigosa recoñece a base real da trama e dos personaxes, mais nega que estean inspirados nun acontecemento puntual ou nunha
persoa concreta. A seguir, refírese á situación actual do narcotráfico galego e á relación entre o narcotráfico e a política, as
mafias, os cartos e a xustiza. Tamén fala da futura triloxía da que Narcos sería a segunda parte, e enmárcaa no xénero de
intriga, afirmando que “la novela negra ha muerto ya”, ademais de salientar que unha das características das súas novelas que
comparten espacio e personaxes é o paso do tempo a través deles.

Finalmente Reigosa dá a súa opinión sobre a posibilidade do bilingüismo na literatura galega, a partir da súa experiencia
persoal.

- C. Franco, “No cuento la historia de las víctimas y reconozco que eso es reprochable”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 27 xullo
2001, p. 19.
Nesta entrevista Carlos G. Reigosa comenta que con Narcos só pretende ofrecer unha trama da que o lector non sexa capaz de
desengancharse ata a última páxina. A seguir, aclara que non conta a historia das víctimas e recoñece que isto é reprochábel,
pero que a súa intención era relatar cómo funciona ese mundo. Tamén afirma que simplemente escribiu unha historia que non
estaba contada e que pode resultar un tanto ilegal, aínda que estima que unha ficción non pode ser perigosa para o seu autor. Por
último, apunta que el non se “moja” co problema, só cos seus lectores, pese a que haxa xente como Isaac Díaz Pardo que
definiron o seu traballo como “espléndida novela de denuncia”.
- Albino Mallo, “Reigosa: ‘O meu grande erro foi non traducirme ó castelán cando comecei”, O Correo Galego/El Correo
Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 8 agosto 2001, p. 34/p. 68.
Alude á presentación de Narcos na Feira do Libro da Coruña e recolle certas declaracións do seu autor, nas que fala do erro que
cometeu na súa vida literaria ao non traducirse ao castelán dende o principio para que a súa obra fose coñecida

e difundida. Tamén anuncia que agora as súas obras están saíndo nas dúas linguas e que nun prazo de tres anos toda a súa obra
poderá lerse en castelán, ademais de referirse aos seus proxectos futuros.

Riveiro, Breogán, O asasino bífido, finalista do Premio de novela por entregas de La Voz de Galicia
2001, Vigo: Ir Indo Edicións, setembro 2001, 129 pp. (ISBN: 84-7680-369-9).
Narración finalista no premio Novela por Entregas de La Voz de Galicia do ano 2001. Con esta obra, Breogán Riveiro
(Montevideo, 1967) recolle o testemuño da novela negra americana afondando nun xénero con escasa presencia na literatura
galega. O asasino bífido relata a historia dunha serie de asasinatos e de cómo o inspector de policía Luís Meilán, protagonista
da obra, se desenvolve para lograr resolver o misterio e atrapar ao culpábel. A trama, que está localizada no ambiente urbano da
cidade da Coruña, presenta un curioso transfondo lingüístico onde o autor pon de manifesto algúns dos conflictos existentes en
torno ao idioma en Galicia.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “O asasino bífido”, El Sábado”, nº 230, Faro de Vigo, 13 outubro 2001, p. 2.
Dá conta do argumento desta novela de Breogán Riveiro, na que recolle todos os ingredientes básicos que definen o mellor
relato policial e que supón un testemuño da novela negra americana.

Roel, Lola, Coma hortensias no verán, Premio de novela Nicomedes Pastor Díaz do Concello de Viveiro,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Concello de Viveiro/Deputación Provincial de Lugo, 2001, 211 pp.
(ISBN: 84-8302-659-7).
Novela de iniciación de Lola Roel (A Coruña, 1953) que se centra nas vivencias dunha nena dos anos 60. Contén un “Limiar”,
de César Aja Mariño, no que se lembran as outras obras que acadaron o mesmo premio que este libro. A novela conta as
experiencias de Ana dende que comeza a asistir a un colexio de monxas ata que falece súa nai. Ao longo das páxinas do libro a
protagonista vai desvelando a súa relación coas outras persoas que viven na súa casa –como a Tata Susa, os seus pais e os seus
irmáns– e coas persoas que coñece na escola –as monxas e as súas compañeiras entre as que sobresae Camuca. Tamén pon de
manifesto a súa actitude crítica e rebelde ante os conflictos que a vida lle vai presentando, que a levan a madurar antes de
tempo.
Referencias varias.
- I. M., “Lola Roel narra sus experiencias vitales en una obra reivindicativa”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 14 agosto 2001, p.
18.

Alude ao acto de presentación desta novela, no que estivo presente Fina Casalderrey. A seguir, comenta que a través dos
personaxes desta obra, Ana e a súa “tata”, Lola Roel fai unha instrospección na súa propia vida. Achega o argumento de Coma
hortensias no verán, que se centra nos anos sesenta de “rancio provincialismo” na Coruña e que nos mostra unha rapaza que
loita por defender o seu ego, ademais de facerse unha homenaxe á figura da “tata”, que representa ao mundo rural. Por outro
lado, indica que se ben A Coruña non mudou fisicamente en exceso, si o fixo en espírito, e refírese ao traballo de Lola Roel na
actualidade.
-Miguel Otero, “Una periodista seducida por el existencialismo”, La Opinión, “acoruña. Mosaico. El personaje”, 14 agosto
2001, p. 8.
Despois de referirse á traxectoria literaria de Lola Roel, recolle parte das súas palabras sobre a súa novela Coma hortensias no
verán, “una obra de tono intimista, pero que no deja de reflejar el paisaje costumbrista da Coruña de los años sesenta”. Así
mesmo, indica que as súas dúas protagonistas, unha nena de oito anos de clase media-alta e a súa “tata” son a representación
das dúas Españas do momento, a conservadora e a rural, e que hai unha crítica despiedada da sociedade coruñesa da época, esa
“sociedade conservadora, clasista, déspota y caciquil”.

Salgado, Fernando, O Jalisco, finalista do Premio de novela por entregas de La Voz de Galicia 2001,
ilust. José L. Andújar Matalobos, Vigo: Ir Indo Edicións, setembro 2001, 131 pp. (ISBN: 847680-368-0).
Partindo dos primeiros momentos da democracia, esta novela de Fernando Salgado (Monterroso, 1953), estructurada en
formato de entregas, presenta as pescudas de Antonio Feiravella, un policía desencantado proveniente da Brigada PolíticoSocial ao que se lle encarga a investigación dun incendio nun avión. Esta é a chave para introducir unha tráxica historia baseada
nun feito real –o triple crime de Arillo– na que se mesturan realidade e ficción e onde se viu involucrada como víctima María
Docampo, fermosa rapaza filla de galegos e nada en Nova Iorque, que tivo unha breve relación co matrimonio Castelao durante
o seu exilio nos Estados Unidos. Así, entrelazados cos personaxes irreais construídos polo escritor podemos descubrir, sempre
por medio de alusións indirectas, algúns persoeiros relacionados co mundo da cultura galega da segunda metade do século XX.
A narración xira en torno á exigua relación que o policía establece con José García Peña, “O Jalisco”, e coñecemos o
desenvolvemento dos seus crimes por medio dos flashbacks que nos levan a través dun período temporal amplo que percorre
toda a etapa da dictadura franquista. Temos, ao final, dúas historias: unha aventura pasional con desenlace dramático, a de
María Docampo e “O Jalisco”; e outra, a de Antonio Feiravella, personaxe gris que deixou pasar a súa única oportunidade de
vivir o amor hai moitos anos e que procura na vida dos outros protagonistas aquilo que el perdeu hai moito.

Recensións:
- F. Martínez Bouzas, “O misterio do crime de Arillo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 103, 14 novembro 2001,
p. 3.
Artigo no que se debulla a novela O Jalisco escrita por Fernando Salgado. O crítico destaca que esta obra recupera unha das
historias máis negras de Galicia e na que se mestura a realidade –o triple crime de Alleiro acontecido en 1948– e a ficción.
Tamén pon de relevo que esta novela foi declarada finalista do Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia en 2001 de
aí que O Jalisco se desenvolva mediante capítulos curtos.

Referencias varias:
-Marta R. Valeiro, “A realidade coas súas historias é máis fértil que a narrativa”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
104, 21 novembro 2001, p. 2.
Conversa con Fernando Salgado na que o xornalista e escritor responde a cuestións relacionadas coa súa novela O Jalisco onde
sostén que nesta obra hai pegadas do xornalismo e que a súa temática reponde á crónica negra e á violencia no seo da familia
contra as mulleres.

Solleiro, Samuel, Elexías a deus e ao diaño, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xerais Peto, serie
Abismos, 2001, 153 pp. (ISBN: 84-8302-717-8).
Conxunto de trece relatos de Samuel Solleiro (Tui, 1982), autor que ata o de agora só tiña publicado en revistas culturais como A
Xanela ou Keltoi, ademais de en diferentes volumes colectivos. Nesta entrega recompílanse os relatos titulados “Abundio Domínguez,
pescador de homes”, “As caras da lúa”, “Vida (e outros milagres)”, “Dados que xogou Saturno”, “Escaleira ao ceo”, “A pipa de papá”,
“Oes, Adán”, “Polos xardíns da carne”, “Inclinado nas tardes”, “A trompeta afiada do segundo anxo”, “A última palabra”, “A tumba
dos loitadores” e “Variacións sobre un tema de choiva”, todos eles caracterizados pola súa temática apóstata, nos que se fustiga contra
todas as crenzas e tópicos da nosa sociedade, onde a relixión é a diana cara a que apuntan todos os dardos, especialmente en relatos
coma os que abren e pechan a obra. Téntase ridiculizar todo o ridiculizábel, reducir a relixión a algo anecdótico e mesmo aspectos
como a antropofaxia son tratados coa naturalidade e a indiferencia de calquera outro tema. Unha visión mordaz e chea de ironía da
realidade que

o rodea, facendo gala do seu ateísmo e anticlericalismo que entronca coa tradición de bufón e xograr vocacionalmente herexe,
presente na tradición literaria.

Sotelo Blanco, Olegario, Non houbo queixa e outros contos exemplares, ilust. Joan Marc, Santiago de
Compostela: Sotelo Blanco Edicións, abril 2001, 133 pp. (ISBN: 84-7824-375-5).
Comeza esta obra cunha breve introducción onde Olegario Sotelo Blanco (Quintela de Mazaira-Castro Caldelas, 1945) xustifica
a escrita deste feixe de contos e por qué se centra na Habana. A seguir veñen as cinco historias que compoñen o groso do
volume. Na primeira delas, “O amor de Belarmina”, cóntase unha típica historia dunha viaxe a Cuba dunha viúva dun vivo para
procurar reencontrarse co seu home. Na segunda, “Un galego chamado carajito”, nárrase a historia dun afiador ourensán que
contribuíu ao triunfo da revolución ao tempo que á victoria da dictadura. Na terceira, “Lúa de mel na Habana”, relátase unha
serie de anécdotas que mostran a situación de corrupción de moitos cubanos. En “Unha fértil vocación” nárrase a historia de
familias descoñecidas polos emparentamentos dun home alén e aquén mar. E, xa por último, en “Non houbo queixa”, recóllese
a historia dun galego que foi a Cuba de vacacións e volveu casado cunha cubana.

Recensións:
- Patricia Álvarez, “Cinco relatos sobre emigrantes en Cuba”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 213, 16 xuño 2001, p. 2.

Cinco relatos son os que compoñen a obra Non houbo queixa de Olegario Sotelo Blanco e que recollen as historias da xente
que tivo que marchar a Cuba como emigrante; un exemplo de indiano que non voltou victorioso como se tende a imaxinar
sempre. Ademais de achegarnos o argumento desta obra, faise referencia a outros escritos deste mesmo autor, do que se
ofrecen unhas breves referencias biográficas.
- F. Martínez Bouzas, “As mil caras de Cuba”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 82, 24 xuño 2001, p. 3.
Despois de facer mención da polifacecia de Olegario Sotelo Blanco e de lembrar algunha das súas obras máis sobranceiras,
achégase a Non houbo queixa e outros relatos exemplares, obra que considera como unha “aproximación ás andanzas de
emigrantes e turistas galegos pola illa de Cuba”. Comenta Martínez Bouzas as pegadas que a reportaxe xornalística deixou
nesta colección de relatos, así como a intención desmitificadora e exemplarizante que xa adoptara nos Contos indianos (1994).
Finalmente, fai unha síntese argumental de cada un dos cinco relatos que contén este volume.

- Xosé Freire, “Atraccións de Cuba”, Guía dos libros novos, nº 32, “Narrativa”, setembro 2001, p. 25.

Iníciase esta recensión lembrando que Cuba, fío conductor dos cinco contos que nos ocupan, protagonizou anteriormente un bo
número de páxinas galegas. Posteriormente sinálase que a obra se centra na masa emigrante, sen por iso obviar temas actuais
como o turismo sexual, desprazando deste xeito a atención que se fixou, en Contos de indianos (1994), no

mito do indiano para desmitificalo. En conxunto, véselle unha intención moralizante e avísase de que non inclúe innovacións
dende o punto de vista narrativo.

Referencias varias:

- AFA, “Sen queixa”, O Correo Galego, “AFA”, 19 xuño 2001, p. 33.
Anúnciase o regreso á literatura de Olegario Sotelo Blanco, creador da editorial compostelá que leva o seu nome. Sinálase que
esta obra conta con cinco relatos sobre a itinerancia dos galegos en Cuba e que el cualifica como desmitificadores ao seren
“como a vida mesma”. Faise, por último, un percorrido pola vida e obra de Sotelo Blanco destacando xéneros como o ensaio, a
novela e algunha que outra achega á literatura infantil.
- Alfredo Conde, “Galegos de Barcelona”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 22 xuño 2001, p. 4.
Fai certos comentarios sobre a súa viaxe a Barcelona e refírese ás figuras de Basilio Losada e Olegario Sotelo Blanco, ademais
de indicar que na súa viaxe de regreso leu Non houbo queixa, da autoría deste último, sobre o que di que un día haberá que falar
polo miúdo para que todos saibamos quen realmente é.

- Xosé Manoel Rodríguez, “Sotelo Blanco publica un libro de relatos sobre os emigrantes en Cuba”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Ourense”, 10 xullo 2001, p. 8.

Infórmase de que o escritor caldelao Olegario Sotelo Blanco vén de publicar o libro de relatos Non houbo queixas (e outros
contos exemplares) no que “mestura estilos e rexistro narrativos para dar unha visión diferente das habituais historias de
emigrantes” en Cuba. Tamén se fala brevemente de cada un dos cinco relatos que compoñen este volume.

Tovar Bobillo, Antonio, Diario íntimo dun vello revoltado, prólogo de Xesús Alonso Montero, Vigo:
Editorial Galaxia, col. Literaria, nº 172, abril 2001, 177 pp. (ISBN: 84-8288-439-5).
Antón Tovar (Rairiz de Veiga, 1921) presenta neste novo libro un “diccionario íntimo dun home de setenta anos que se rebela
contra case todo”, segundo palabras de Alonso Montero quen prologa o libro. Para o profesor estamos ante “as memorias máis
sinceras, menos convencionais da literatura galega”. O autor comeza a redactalo en xuño de 1995 e remata en setembro de
1996. En 1997 volve ao diario e comeza unha segunda parte titulada “Pascal, Cristo e outros tatismos”. Antón Tovar desvela
neste diario toda a súa intimidade. Os seus pensamentos máis profundos e as súas divagacións existencias son unha constante
na obra. Reflexiona sobre a ausencia ou inexistencia do eu, subliñando a idea de que o destino do ser humano é a morte.
Contempla a vida dende un punto de vista pesimista. Tamén se centra noutros temas, como o relixioso, presente ao longo de
toda obra, cun marcado ton anticlerical. A idea de Deus é unha constante, así como as súas críticas á Igrexa. Así mesmo, tamén
teñen cabida neste libro outros temas moi recorrentes como a teima do sexo, as referencias familiares e persoais, o seu ideal
marxista como unha forma de pensar e vivir a vida, as influencias literarias presentes na súa obra, etc. Ao final do libro aparece
reproducida unha carta que lle enviou Ramón Piñeiro o 10 de setembro de 1987. Nela reflexiónase sobre o tema da fe e do
coñecemento de Deus, así como doutras cuestións de índole ideolóxica.

Recensións:

- Manuel Vidal Villaverde, “Diario íntimo”, Atlántico Diario, “La Revista”, 20 maio 2001, p. 37.
Despois de apuntar que Tovar Bobillo non volveu publicar dende o poemario A nada destemida (1991), fai certas
consideracións sobre este autor de Rairiz de Veiga, que define como “home sosegado e con un aquel de feliz nostalxia”. Tamén
sinala que algo leva en si de Albert Camus, “pero con maior rebeldía”, e detense no comentario de Diario íntimo dun vello
revoltado. Así, puntualiza o período que abrangue este Diario e indica que en Tovar convive a ortodoxia da poesía, aínda que
nel tamén hai “corazón, paixón e mesmo esa agochada emoción da palabra”. Por outra banda, indica que o Diario é “de amena
e doada lectura, cheo de parágrafos moi suxerentes, singradura que engancha dende o principio”.

- Armando Requeixo, “O diario de Tovar”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 80, 10 xuño 2001, p. 4.
Presenta esta obra como continuación de Diario sen datas (1987), xa que en ambas coinciden moitos dos temas tratados, dos
que se destacan no artigo algúns como o relixioso, o das súas influencias literarias, o da literatura galega e universal,
o lingüístico, o da sexualidade ou o da política. Dise, pois, que esta abundancia de temas fai desta unha obra interesante, aínda
que tamén se salienta que a reiteración de argumentos fai que esta perda fluidez. Finalmente pon de manifesto que se trata dun
diario que nos fará pensar e que nos axudará a comprender a creación tovariana e o contexto históricoliterario no que esta se
produce.

- M. Blanco Rivas, “Diario íntimo dun vello revoltado”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 220, 4 agosto 2001, p. 2.
Comézase salientando o carácter insólito desta obra e lúdese á “transcendencia atea” que está presente sempre nos traballos de
Antón Tovar. Sinálanse como temas principais Deus, o sexo, a literatura e o eu, ademais de ofrecerse un resumo da traxectoria
profesional deste autor.
- F. Martínez Bouzas, “Lembranzas únicas”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 89, 12 agosto 2001, p. 4.
Despois de referirse á figura literaria de Antonio Tovar Bobillo, céntrase no comentario de Diario dun vello revoltado, que é un
libro de memorias que prosegue, posibelmente con maior radicalidade, a angueira de poñer todo en cuestión que o autor
comezara en Diario sen datas e que recolle os conflictos e inquéritos existenciais que están presentes de forma nidia na súa
obra. Dá conta do modo e das fontes ás que recorre para falar da ausencia ou inexistencia do eu, ademais de indicar que a ideaeixo que subxace neste diario é a de que “Somos seres hipotecados, o noso destino é a morte, aínda que contradicindo a
suposición-verdade da inexistencia do eu, axexamos a contradicción da vaidade a do amor propio”. Tamén cita outras
constantes que se repiten como son a vida como maldade, a teima do sexo ou as referencias familiares e persoais, para rematar
afirmando que presenta un “estilo expositivo alicerzado na claridade e simplicidade máis absolutas, pero non exento de
ramallazos líricos fermosos e orixinais”.

Referencias varias:
- F. Martínez Bouzas, “Antón Tovar”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 66, 4 marzo 2001, p. 6.
Comeza recomendando a lectura do Diario sen datas, de Antón Tovar, para a partir de aquí achegarse á vida e obra deste poeta
ourensán esquecido pola crítica. Lembra a súa amizade con Vicente Risco, a súa pertenza ao Partido Comunista, e da súa obra
salienta inicialmente a importancia das constantes existenciais para achegarse logo ás sociais. Tamén sinala que o
esquecemento ao que está sometido debe superarse coa valoración de obras como o poemario Cadáver adiado (2001) ou Diario
íntimo dun vello revoltado (2001), do que sinala que leva seis anos depositado en Galaxia, e que mesmo lle mandaron
“autocensurar un fragmento sobre o Rei”. Remata aludindo ao forte golpe que supuxo a morte da súa dona, recolle as palabras
do autor nas que sinala que se sente incapacitado para escribir e, finalmente, pide para el todo o recoñecemento en vida que
merece e non se lle outorgou aínda.
- Marcos Valcárcel, “Un vello revoltado”, La Región, “Ronsel dos libros”, 25 abril 2001, p. 61.
Despois de apuntar que os últimos meses de Antón Tovar estiveron marcados por feitos tristes, achega certos comentarios sobre
o Diario íntimo dun vello revoltado. Afirma que nel o autor “abre a súa alma, en carne viva, sen ningún tipo de autocensuras
nin prexuízos”. Amais, sinala que se trata dun libro “auténtico, agonicista e unamuniano;

unha fermosa escolma dos poetas queridos, e tamén as memorias dun budista occidental que vive oculto conforme ás
ensinanzas de Epicuro”.
- Xesús Alonso Montero, “Tovar: ‘...primeiro poeta ateo”, La Voz de Galicia, “Beatus qui legit”, 25 abril 2001, p. 14.
Reflexión sobre a última obra de Antón Tovar Bobillo, Diario íntimo dun vello revoltado, “un exercicio de radicalidade, de
argumentación inconvencional, como non hai outro entre os nosos memorialistas”. A seguir, cita outras obras anteriores do
autor, como El tren y las cosas (1960), Arredores (1962) ou Diario sin datas (1987). Para rematar, comenta que Tovar se
considera “o primeiro poeta ateo galego e tamén español”.
- Marcos Valcárcel, “Diario dun vello revoltado”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 27 abril 2001, p. 2.
Alude á publicación do libro Diario íntimo dun vello revoltado, de Antón Tovar. Afirma que a obra contén un prólogo de Xesús
Alonso Montero e un “epílogo valioso”, no que se recolle unha carta que lle mandou Ramón Piñeiro dende Castropol a finais de
1987. A seguir, Valcárcel comenta que se trata dun libro “auténtico, agonicista e unamuniano, unha obra que expresa unha
filosofía da existencia pechada nunha cita tremenda que tovar toma prestada de Pessoa”. Comenta, por último, que se trata dun
“libro de opinións”.
- Alfredo Conde, “Poesía iluminadora”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 16 maio 2001, p. 4.

Coméntase a publicación da obra de Antón Tovar, Diario íntimo dun vello revoltado. Comeza cunha breve alusión ao
poemario El tren y las cosas, galardoado co Premio Marina de Poesía, e a seguir, reproduce algúns fragmentos da última obra
do autor, ademais de afirmar que se trata dunha “luminosa iluminación iluminadora. Tanto que tanta luz cega e esperta as
envexas dos verificadores de fortuna”.
- C. V., “Na pescuda das letras esquecidas”, A Nosa Terra, nº 992, “Guieiro Cultural”, 21 xuño 2001, p. 21.

Comenta que coa aparición de Nasce un árbore (2001) e Memorias de Tains (2001) volve a nós Gonzalo R. Mourullo, un dos
principais protagonistas da Nova Narrativa Galega, que levaba máis de catro décadas desaparecido para a literatura galega. Sinala que
a autora desta edición, Teresa Bermúdez, apunta á “confluéncia dunha série de factores” na marcha de Mourullo, aínda que fai fincapé
no desencontro que tivo con Ramón Piñeiro e o Grupo Galaxia. A seguir, cita outros autores que nalgún momento publicaron obras en
galego de relevo e que por distintas causas non continuaron a súa traxectoria. Entre eles atópanse Xohana Torres, que proximamente
reaparecerá coa súa entrada na Academia Galega, Antón Tovar, que recentemente publicou as súas memorias en Diario dun vello
revoltado e espera ver algún día en libro

o seu poemario Cadáver adiado (2001), Vicente Vázquez Diéguez, Emilio de Gregorio Fernández ou Farruco Sesto Novás, dos
que fai anotacións bibliográficas.
- Santiago Lamas, “Diario íntimo dun vello revoltado”, La Región, “De paso”, 3 agosto 2001, p. 18.

Comenta que Tovar unha e outra vez volve ás teimas que compoñen o cerne do libro: “O catolicismo que non a relixión; a
posíbel existencia ou inexistencia do Eu e a súa compaña obrigada en apariencia negadora, a despersonalización; a vida
erótica e as súas eivas e leceres”. Considera que nesta obra hai unha intimidade aberta que lle parece unha forma de confesión
laica sen arelas de penitencias nin de culpas e que nela non se salva ninguén, xa que se fala mal de todo o mundo. Xulga que
neste malfalar hai unha posición que se podería chamar “nihilismo túzaro”, “negación dun Eu que para non ter acreditada a
súa existencia, revóltase contra aldraxes pasados e presentes”.
- Marcos Válcárcel, “Antón Tovar en aforismos”, La Región, “Ourense. Universo literario”, 2 decembro 2001, p. 14.

A propósito da homenaxe do Concello de Rairiz a Antón Tovar, traza unha sucinta biografía deste baixo o epígrafe “O home”,
subtitulado “Un fillo da Limia”. Ademais, alude aos motivos máis recorrentes en toda a súa obra e presentes no seu último libro
Diario íntimo dun vello revoltado, entre os que sinala un “pesimismo radical”, a concepción da “vida como absurdo” ou a súa
particular idea de Deus”, aos que se refire reproducindo fragmentos do propio autor. Así mesmo, baixo o epígrafe de “As
pegadas literarias”, subliña a presencia neste libro de nomes tan sinalados como Cunqueiro, Torga ou Pessoa, o mundo da
espiritualidade oriental de Risco ou a morte coma un tema omnipresente. Reproduce tamén un fragmento da obra De arredores
(1962) titulado “O cego”.

s

VV. AA., Aliteración en ti, XXVIIIº Premios Literarios Minerva 2000, limiar de Víctor Fernández
Freixanes, Santiago de Compostela: Colexio M. Peleteiro/Revista Vamos, 2001, 110 pp. (ISBN: 846071838-7).
O volume recolle os traballos galardoados no certame dos Premios Literarios Minerva, que veñen precedidos por un limiar no
que se reproducen as palabras pronunciadas por Víctor Fernández Freixanes no acto de entrega dos premios e os accésit. Os
traballos premiados no apartado de “Narración” son os seguintes:
- Eduardo González Solleiro, “A casiña de bonecas” (Iº Premio de Narración), pp. 65-69.
Relátase a historia dun soldado de miga de pan que fora perdendo o seu sorriso debido a que ninguén xogaba con el. Un día o
sobriño do seu dono colleuno e rompeuno en cachos, a pesar disto, parecía que o soldado se sentía feliz, posto que recobrara o
seu sorriso.
- Beatriz Lorenzo López, “A pérola” (IIº Premio de Narración), pp. 71-77.
Nárrase a historia dun capataz que nun primeiro momento non lle ía prestar cartos a un subordinado seu para que operase a súa
filla, pero que finalmente remata regalándolle unha pérola que atopara no mar, xa que a situación deste traballador recordáballe
á que el mesmo vivira había un tempo.

- Samuel Solleiro González, “Fantasía con espellos nº 1” (IIIº Premio de Narración), pp. 79-84.
Cóntasenos que a afección do Suso, obsesión segundo algúns, son os espellos e descóbresenos como queda decepcionado ao
atopar tralo espello do comedor unha porta secreta, que era o que el cría que había detrás da maioría dos espellos.

- Adrián Rodríguez Couceiro, “Ha elegido usted gasolina súper” (Accésit de Narración), pp. 85-91.
En primeira persoa un mozo que traballa nunha gasolineira descríbenos as cousas que imaxina dos distintos clientes, persoas ás
que non coñece de nada pero das que supón distintas características polo seu aspecto e comportamento.
- Eduardo González Solleiro, “O viaxeiro das nubes” (Accésit de Narración), pp. 93-101.
Achégasenos aos sentimentos dun pintor que pretende reflectir a urbe na que vive dende arriba, posto que se atopa nunha nube
á que chegou ao quedar durmido mentres se refrescaba nun río. Despois de conseguir pintar o que quería móstrase satisfeito xa
que foi capaz de facer reaccionar á xente e polo tanto que esta comezase a loitar contra o “Gran Xeneral” que controlaba toda a
cidade.

- Adrián Martín Prieto, “A sombra dunha manada de moscas” (Accésit de Narración), pp. 103-110.

A través dunha conversa coñecemos os medos dunha persoa e a axuda que intenta prestarlle outra. Finalmente indícase que se
trata dunha personalidade que non é perigosa en absoluto, tan só se trata de alguén que sabe demasiado.

Referencias varias:

- Ana Iglesias, “Peleteiro y Galaxia editan un libro con las obras ganadoras de los Premios Minerva 2000”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 1 marzo 2001, p. 37.
Breve nota de prensa na que se fai referencia á presentación do libro Aliteración en ti, que reúne os traballos premiados na
XXVIIIª edición dos Premios Minerva. A seguir, ofrécense algúns comentarios dos asistentes ao acto de presentación como
Carlos Casares, Manuel Quintáns, Luís Alonso Girgado, Xabier Ferreiro e Manuel Peleteiro Ramos, entre outros.
- Avelino Abuín de Tembra, “Paseos literarios”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 22 abril 2001, p. 3.
Comeza facendo un resumo da fundación e actividades do colexio Manuel Peleteiro, antes Minerva, entre as que se atopa o
certame dos Premios Minerva, que este ano publicou os traballos gañadores baixo o título de Aliteración en ti.

Segundo di neste libro podemos atopar “os recendos e fragancias da novísima poesía”, ademais dos traballos galardoados en
narrativa, que por razóns de brevidade non comenta aquí. Louva en xeral o labor deste colexio no que estudiaron importantes
personaxes da vida civil actual e destaca que polos premios Minerva pasaron importantes escritores actuais. Finaliza aludindo a
Paseos literarios, da autoría de Helena Villar Janeiro, que recolle unha escolma de artigos da súa columna semanal en El
Correo Gallego e que versan sobre literatura.
- M. Quintáns S., “Os premios Minerva en Galaxia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29 abril 2001, p.
10.
Achégase á obra Aliteración en ti no que se recollen os traballos premiados na XXVIIIª convocatoria dos premios Minerva do
Colexio M. Peleteiro. Saliéntase a colaboración da editorial Galaxia na edición desta obra e coméntase o constante apoio que
Víctor Freixanes amosa cara a este certame, ademais de destacarse a beleza do limiar co que abre a obra. Tamén se sobrancea a
importancia acadada por participantes en edicións anteriores deste certame como Rábade Paredes, Suso de Toro, Guede Oliva
ou Neira Cruz, hoxe importantes persoeiros da cultura galega. Finalmente, reflexiona sobre o futuro tanto dos autores
premiados coma dos non premiados, preguntándose se entre os segundos non haberá tamén nomes que algún día teñan gran
relevancia dentro do sistema literario galego, pondo como exemplo destes non gañadores ao mantedor dos premios, Víctor F.
Freixanes.

VV. AA., ¿Nos? Coma vos, ilust. Paío e Antón Iglesias, Lalín-Pontevedra: Seminario de Estudios de
Deza, xuño 2001, 79 pp. (DL: PO-274/01).
Recolle este libro un conxunto de dez relatos curtos independentes de escritores e persoeiros vinculados ás letras e naturais da
comarca do Deza como Xosé Neira Vilas, Gonzalo Navaza, Modesto Hermida, Celso Fernández Sanmartín, Xosé Luna
Sanmartín, Carlos Negro Romero, Isolda Santiago Trillo, Xosé Vázquez Pintor, Mario Pereira e Xosé M. López Fernández, dos
que dámos conta a seguir:
- Celso Fernández Sanmartín, “Zapatos, zapatos”, pp. 11-15.
Celso Fernández Sanmartín (Lalín, 1969) ofrécenos neste relato a historia duns zapatos sen dono atopados ao pé do río que pasa
pola parroquia de Louredo. Este relato, narrado en terceira persoa, xira arredor do misterio que hai en torno ao calzado e o seu
dono. Ninguén sabía de quen eran os zapatos, xa que a ningún habitante da parroquia lles valía. Pensábase que estaban
enmeigados. Pasaron anos, e os zapatos seguían onde estaban, ao pé do río. Ao final, un veciño que baixou a darlle uns baños
ao santo da parroquia no río decatouse que o santo se inclinaba para onde estaban os zapatos. Cal foi a súa sorpresa que lle
valían a el.
- Modesto Hermida, “Ó abeiro de Emocal Otiné”, pp. 17-19.

Relato no que Modesto Hermida (Vales de Cea-Ourense, 1946) recrea o ambiente de Vigo pola noite, baixo as experiencias de
tres conferenciantes de literatura hispanoamericana, o catedrático Emocal Otiné, e os seus colegas Daiano e Morego.

- Xosé Manuel López Fernández, “O cristal da caixa”, pp. 21-25.
Nesta historia da autoría de Xosé M. López Fernández (Lalín, 1967) recréase en primeira persoa a experiencia vivida por unha
nena na que por uns instantes o tempo parou para ela. Reflíctense as sensacións e as angustias vividas pola rapaza neses
momentos onde parece que nada existe.
- Xosé Luna Sanmartín, “O último tango da noite”, pp. 27-35.
Nárrase neste relato de Xosé Luna Sanmartín (A Estrada, 1965) a historia dun emigrante, Antonio Rodríguez, que marchou a
Arxentina na procura dunha mellora na súa vida e na da súa familia. A súa ilusión era representar unha comedia nalgúns dos
teatros de Buenos Aires, xa que dende moi novo a súa vocación era a de dramaturgo. Os seus soños frustráronse, e con eles os
seus desexos de traer consigo á súa muller e maila súa filla. Ao final, a súa sorte cambiou cunha herdanza dun amigo que
coñecera na viaxe.
- Gonzalo Navaza, “Santos e defuntos”, pp. 37-49.

Gonzalo Navaza (Lalín, 1957) preséntanos neste conto a historia dunha familia que cincuenta anos despois descobre nun
programa de televisión a un parente seu que crían morto hai anos. Nárranse as peripecias do encontro entre os parentes e os
malos entendidos xurdidos do engano do que crían que era o seu tío, xa que, ao final, resultou ser un amigo deste facéndose
pasar por el, para cobrar unha suposta herdanza millonaria.
- Carlos Negro, “A toupa”, pp. 51-53.
Cóntase a historia, neste curto relato de Carlos Negro (Lalín, 1970), dun fuxitivo da guerra e do réxime franquista, que levaba
dous anos agochado nunha taberna.
- Xosé Neira Vilas, “O can doente”, pp. 55-57.
Xosé Neira Vilas (Gres, 1928) preséntanos nesta historia a vida de Tirabaque, un can que despois de estar moitos anos atado,
descobre a liberdade e os desexos de coñecer outros mundos. As súas aspiracións truncáronse ao final, polo medo da xente a
que estivera doente e a que fora perigoso.
- Mario Pereira, “O ruído do tractor”, pp. 61-65.

Reflíctese neste conto de Mario Pereira (Lalín, 1961) dúas formas diferentes de tratar e de educar a dous nenos. Confróntase
unha visión dende unha perspectiva máis urbana con outra máis rural.
- Isolda Santiago Trillo, (Sen título), pp. 67-71.
O protagonista desta historia de Isolda Santiago (Mazaricos, 1960) é un rapaz que se dirixe a unha conferencia de prensa. A
historia xira en torno ao percorrido que fai en coche ata chegar ao seu destino, no que os seus pensamentos e desexos se
converten no eixe central da historia.
- Xosé Vázquez Pintor, “O cabaleiro Fito Fernández”, pp. 73-77.

Xosé Vázquez Pintor (Melide, 1946) conta a historia do lobo Fito, un antigo cabaleiro feudal que tivo amores coa dama Pena
Moura, quen lle concedeu a apariencia de lobo para alongar a súa vida máis anos.

VV. AA., Premio 2001 de relato, poesía e teatro da Universidade de Vigo, Vigo: Universidade de
Vigo/Edicións Xerais de Galicia, 2001, 165 pp. (ISBN: 84-8302-662-7)
Obra recompilatoria dos traballos gañadores da quinta edición deste certame, correspondente ao ano 2001, convocado pola
Universidade Olívica. O volune ábrese cun limiar de Domingo Docampo Amoedo no que se fai eco do esforzo que se está a
levar a cabo dende a Universidade de Vigo na promoción da lingua galega. O rector vigués salienta o recoñecemento que dende
esta institución se fixo de Antón Risco e de Eladio Rodríguez González. A seguir describimos os textos de narrativa incluídos
neste volume:

- Daniel González Vázquez, “A Ánfora” (Iº Premio de relato curto), pp. 13-23.
Este relato de Daniel González Vázquez é unha historia contada dende a omnisciencia clásica en terceira persoa que nos leva ao
Gran Sol. Neste caladoiro, os mariñeiros dunha embarcación capturan unha ánfora cunha misteriosa inscrición. As esculcas
para descifrar a mensaxe ocupan o nó do relato que conclúe dando argumentos para pensar nunha posíbel orixe extraterrestre do
achado.
- Virxilio Rodríguez Vázquez, “Uppercut” (Iº Accésit de relato curto), pp. 27-40.

Estructurado en dez “Round” e un “Post mortem”, este relato de Virxilio Rodríguez Vázquez presenta un narradorprotagonista
en primeira persoa que conta o que acontece durante un combate de boxeo que acaba coa súa vida. Emprega unha prosa moi
directa, que ás veces se aproxima á corrente de conciencia, na que teñen cabida as lembranzas do pasado e as sensacións do
presente.
- Moisés García González, “Un paseo a cabalo” (IIº Accésit de relato curto), pp. 43-60.

O título desta historia de Moisés García González é unha metáfora da vida do protagonista, un mozo adicto á heroína. Por
medio de dúas narracións alternadas, nas que a tipoloxía da letra varía, coñecemos o pasado e o presente dun heroinómano
pouco antes de morrer de sobredose. Así, asistimos aos seus inicios no mundo das drogas e tamén aos desprezos e inxustizas
que padece dende que está enganchado.

VV. AA., Premios Pedrón de Ouro. Certame Nacional Galego de narracións breves “Modesto R.
Figueiredo”. Fundación do Pedrón de Ouro. Certames XXIV (1998), XXV (1999) e XXVI (2000), prólogo
de G. Santiago V., Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, col. Narrativa, setembro 2001, 271 pp. (ISBN: 848485-027-7).
Este volume xunta as actas e mais as narracións premiadas nas derradeiras tres edicións do século pasado do premio Modesto
R. Figueiredo. Os resultados das tres poden consultarse no apartado correspondente aos premios de narrativa dos informes de
1998, 1999 e 2000. De seguido damos conta dos relatos incluídos neste volume:
- Rosa Aneiros Díaz, “A ardora que esgazou as bandeiras”, pp. 11-66.
Fabián, garda civil de tendencias ultradereitistas, e Antía María, vendedora de marroquinería de ideoloxía libertaria, coñécense
no FEVE de camiño a Galicia neste relato de Rosa Aneiros Díaz (Ferrol, 1976). Malia a varios malentendidos, rematan
compartindo lembranzas ligadas a Bares. Os dous fican nunha tenda nun piñeiral desta vila costeira. Alí comparten os seus
fracasos vitais e expoñen as súas ideoloxías respectivas, chegando paradoxalmente a un achegamento de posturas. Ningún deles
é capaz de evitar unha separación que corta de raíz a posibilidade dunha futura relación. O reencontro prodúcese nunha
manifestación nas rúas de Ferrol, onde Fabián participa nunha carga policial. Cando atopa a moza no medio da protesta intenta
apartala pero, trala súa negativa, fórzaa a entrar nun portal e bícaa

apaixonadamente. O conto incorpora varios parágrafos en itálico que se corresponden con intervencións en primeira persoa de
diversos observadores da relación do dúo. A autora amósanos unha interesante loita entre as dúas personalidades da
protagonista: a cara humana, representada por María, e a parte que pugna por ser consecuente co seu ideario político, que se
corresponde con Antía.

- Luís González Tosar, “Catro dedos por debaixo do embigo”, pp. 67-77.
Luís González Tosar (Buenos Aires, 1952) presenta un xornalista e unha fotógrafa brasileiros que viaxan a Galicia para
investigar o pasado dun recluso inmigrante que no pasado fora moi sonado no Brasil. Este preso namorárase nas áreas mineiras
de Renata, unha mulata local coa que casara e á que levara á cidade, onde o enganou cun home rico. O adulterio provocou que
el, co seu consentimento, a capase. Daquela créarase unha lenda e afirmábase que lles fixera a mesma operación a moitas máis
mulleres. Cando os dous xornalistas rematan as súas pescudas na aldea natal do preso marchan para a cidade onde embarcarán
de volta á América. Pasan a noite xuntos e, pola mañá, el descobre no corpo da fotógrafa a cicatriz dunha castración.

- Inma López Silva, “Cartas que viñan desde alén-mar”, pp. 79-96.
Na Redondela tardofranquista é onde nos presenta Inma López Silva (Santiago de Compostela, 1978) a Hochi, un rapaz oriental
que esperta a curiosidade dos seus veciños. Aos dezaoito anos coñece o amor ao sentirse atraído por unha

nórdica que fai dedo e que non lle presta atención ningunha. Decide mudar de aires e emigra a Nova York. Alí, tras unha
tempada de dificultades, emprégase nun restaurante hindú. Aos tres anos de estadía na América escríbelle aos pais, costume que
continuará a diario, incluso tralo seu falecemento. O tempo vai pasando e chega o día da súa xubilación, no que coñece a Isabel,
unha ex-monxa e ex-política esquerdista radical que nunca tivera tempo para o amor. Namóranse e casan. Un día el consegue
que lle digan como escribir o seu nome en chinés. Ese día escríbelles aos finados pais con tinta encarnada e falece na mesma
noite.

- Xaime Félix López Arias, “Cuco rei”, pp. 97-122.
Encadrada na posguerra, Xaime Félix López Arias achéganos a historia de Peizais de Sorribas, un maquis que leva nove anos
fuxido polos montes e que sofre unha soidade inaguantábel. Nas noites de inverno acóllese nas casas de familiares e amigos,
feito que aproveita un matrimonio do lugar para denuncialo e cobrar a recompensa. A Garda Civil téndelle unha emboscada e
el, no seu intento de fuxida, déixase matar para preservar a vida dun neno. Un par de anos despois, caerán varias partidas de
fuxidos sobre a casa do matrimonio delator, queimaranlle a vivenda e axustizaranos perante toda a aldea, coa oposición do pai
de Peizais, que non quere máis mortes inútiles. O relato inclúe un conto popular e máis unha alegoría na que unha bubela
anuncia a acusación que caerá sobre os delatores.
- Xosé Luís Álvarez Pérez, “Tempo de faios”, pp. 127-164.

Unha voda frustrada por mor dun accidente de tránsito no mesmo día do enlace sérvelle a Xosé Luís Álvarez Pérez para
describir a intrincada rede de relacións e personalidades que integran unha saga de catro xeracións. O personaxe que serve de
testemuña é unha nena, sobriña do contraente, que nos vai ofrecendo a súa visión, ás veces inxenua e outras non tanto, de todo
o que vai acontecendo.
- Manuel Pereira Valcárcel, “Sobremesa”, pp. 165-170.
Manuel Pereira Valcárcel (Ouzande-A Estrada, 1955) móstranos unha discusión matrimonial na que o marido lle anuncia á
muller que lle vai ser infiel. O marido utiliza unha serie de razoamentos para explicarlle á muller o adulterio futuro e afirma que
non vai deixar de amala. Ela non o comprende e acúsao de querer unicamente vivir outras experiencias sexuais sen ter
remorsos, polo que lle declara terse deitado con outros máis destros ca el na práctica sexual.
- Ramiro Rodríguez López, “Delirio”, pp. 171-184.

Na liña de Orwell ou Huxley, Ramiro Rodríguez López presenta unha sociedade futurista que conseguiu terminar coa liberdade
e na que os seus membros viven absolutamente mediatizados. Como en Blade runner, os robots cohabitan cos homes sen que
estes saiban identificalos. Luis é un disidente de alta cualificación, polo que a Empresa decide confiarlle unha derradeira tarefa
antes de eliminalo. Antonio, o compañeiro, e mais Marta, a muller, ambos os dous robots de

última xeración, ocuparanse de telo vixiado. Nun final ao estilo da cinematografía hollywoodense, o protagonista conseguirá
vencer os seus avesos inimigos.

- Beatriz Dacosta Molares, “Na sombra da lúa”, pp. 189-217.
O trasmundo entrecrúzase coa realidade neste conto de Beatriz Dacosta Molares (Cangas, 1967). O pai de María bótaa da casa
tras quedar embarazada de Andrés, que a abandonara, e por riba bótalle un meigallo que a converte en mullerloba. Un día pola
noite, atopa o mozo pescando e atácao transformada en loba. Andrés morre na pelexa pero consegue facerlle un corte, co que
desaparece o meigallo. Uns veciños recóllena pola mañá e lévana á casa dunha curandeira, onde pare un lobo. A curandeira e
mais a nai de María enterran a cría. Cando se recupera, María marcha ao monte para sempre, onde vivirá acompañada por unha
manda de cans asilvestrados, lembrando o seu amor por Andrés e mais o fillo malogrado común. Inicialmente, a autora presenta
unha anciá rodeada de cans que anda remexendo no lixo para se alimentar e despois conta a súa historia.

- Andrés Pociña Pérez, “Lembranzas dun tempo”, pp. 219-233.
Andrés Pociña Pérez (Lugo, 1947) sitúa o seu conto nun piso de estudiantes de Salamanca no que conviven Ricardo, Paco, Luis
e Venancio. O primeiro forma un triángulo amoroso con Amanda, a súa moza, da que está moi namorado, e Marita, unha
compañeira da facultade que fai todo o posíbel por chamar a súa atención. Ricardo, que conta a historia do

Ravachol de Pontevedra, ten unha lideira tremenda coa hixiene persoal, polo cal sempre chega tarde a todos lados e polo que
Amanda rematará por deixalo.
- Emma Pedreira, “A casa tomada”, pp. 235-259.
Unha casa posuída centra esta narración de Emma Pedreira Lombardía (A Coruña, 1978), que incorpora unha importante
compoñente dramática e lírica. Con prosa escura e segmentada en dezaseis capítulos, vai debullando unha historia de dor,
embarazos e intervencións non desexadas das presencias que habitan a casa.
- Xoán Tallón Salgado, “A traxedia da memoria”, pp. 261-271.
Coa excusa dunha nai que lle conta ao fillo a historia familiar, Xoán Tallón Salgado (Vilardevós, ) retrotráenos á época da
Guerra Civil e da represión. O avó é un mestre que é sacado da casa polos falanxistas no medio da noite para pasealo.
Asemade, o pai do rapaz, falanxista, recibe a encarga de executar un comunista nun monte retirado. El acepta e leva a cabo a
encomenda sen decatarse de que está cometendo un parricidio. Cando regresa á casa, atópase coa muller e coa nai, que lle
contan o sucedido co vello mestre. El decátase do acontecido, métese no cuarto e suicídase.

VV. AA., Relatos de verán 2001, prólogo de Tucho Calvo, Vigo: Ir Indo/La Voz de Galicia, col.
Narrativa, nº 40, novembro 2001, 342 pp. (ISBN: 84-7680-370-2).
Nova entrega dunha selección dos mellores relatos presentados a La Voz de Galicia para participar na súa convocatoria estival de
“Relatos de verán”. A obra ábrese cun prólogo de Tucho Calvo no que destaca que esta iniciativa leva camiño de converterse nunha
vía de expresión da gran creatividade que hai entre os novos valores, como é o caso de Víctor Omghá ou Emma Pedreira. Sinala que
nesta convocatoria houbo unha participación aínda maior que na primeira, que tamén aumentou a calidade dos traballos, o que
dificultou a selección que tiveron que levar a cabo Ernesto Sánchez Pombo, Camilo Franco, Ramón Loureiro, Manuel Rodríguez e o
propio Tucho Calvo, ademais de que con esta nova fornada de autores e ideas se vai conformando un imaxinario colectivo sen
precedentes na cultura galega. A seguir, aparecen os cinco relatos gañadores: “Zona Picasso”, de Carlos Feal; “Caroline Jones”, de
Félix Cid Conde; “Sede”, de

M. Carmen Espasandín Domínguez; “El abuelo”, de Judit Pousada Freire; e “O cabaleiro das estrelas”, de Alba Cid Fernández,
para logo dar paso aos cincuenta e oito relatos en galego e, finalmente, aos cincuenta e nove en castelán. Todos aqueles relatos
publicados ao longo do mes de agosto de 2001 no xornal La Voz de Galicia aparecen descritos no apartado V. 8 deste Informe.

Vázquez Pintor, Xosé, A memoria do boi, Premio de narrativa Torrente Ballester 2000, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Narrativa, nº 168, maio 2001, 167 pp. (ISBN: 84-8302-644-9).
Esta obra de Xosé Vázquez Pintor (Melide, 1946) está composta por un feixe de estampas populares da cidade de Pontevedra,
agachada na novela baixo o topónimo de Boapedre. A maioría dos episodios transcorren nas primeiras décadas do século XX,
aínda que os numerosos saltos temporais poden levar a acción a épocas posteriores. Un dos fíos conductores do libro, ademais
do espacio común, é o boi Rubio, propiedade de Manuel de Quintáns, un animal famoso na comarca pola súa caste que o autor
converte na memoria, na “caixa negra”, dese tempo. Ao longo de trinta e un capítulos, a novela retrata dun xeito naturalista
diversos ambientes e lugares da cidade, así como os costumes e os comportamentos dos seus habitantes. O escritor repara con
especial atención nos diferentes oficios ou ocupacións dos seus personaxes. Deste xeito, desfilan pola obra tanto membros das
clases altas (deputados, boticarios, membros do casino, do liceo, damas de alta sociedade) coma das clases baixas (canteiros,
lavandeiras, taberneiros, prostitutas, esmolantes, recadeiras, mariñeiros). Por detrás dese gran tapiz social fíltranse algúns
acontecementos de carácter histórico e político, coma a división entre monárquicos e republicanos, ou mesmo outros de carácter
local, coma as liortas no casino entre os partidarios e os detractores das corridas de touros.

Recensións:

- F. Martínez Bouzas, “A novela da cidade de pedra”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 80, 10 xuño 2001,
p. 3.
Comeza salientando o feito de que Xosé Vázquez Pintor fose recuperado para a nosa narrativa e que, ademais, gañase un dos
premios de máis prestixio en Galicia, o Torrente Ballester de narrativa. Antes de centrarse na novela gañadora, indica algunhas
das súas características como poeta e cita os seus anteriores títulos de narrativa. Sobre A memoria do boi di que se sitúa na
Pontevedra do último tercio do XIX e primeiros anos do XX e que constitúe unha novela polifónica e coral que relata as
experiencias vitais de persoeiros singulares e comúns de Boapedre. A continuación, describe algunha destas historias,
cualificadas como conmovedoras e tráxicas. En canto ao estilo, indica que é forte e epopeico, a pesar de que a voz narrativa se
achega ao protagonista. Subliña, ademais, que na obra se utiliza un rexistro léxico riquísimo e moi autóctono, conseguindo con
todo isto unha “fabulación pavorosa, por veces tenrísima”.
- Ramón Loureiro, “Derrotados que non vencidos”, La Voz de Galicia, “O libro da semana”, 13 xuño 2001, p. 31.
Noticia sobre a novela de Xosé Vázquez Pintor A memoria do boi, gañadora do XIIº Premio Torrente Ballester de Narrativa.
Dáse conta, en primeiro lugar, da importancia que adquire a perspectiva poética na novela e enfatízase o feito de que Vázquez
Pintor sexa, ante todo, “un poeta”. Así mesmo, alúdese ao carácter metafórico do título que presenta esta novela como “o
recordo de moitos”.

- M. Blanco Rivas, “A vida e a morte na vila de Boapedre”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 214, 23 xuño 2001, p. 2.

Achégase á obra de Xosé Vázquez Pintor galardoada co Premio Torrente Ballester 2000, outorgado pola Deputación Provincial
da Coruña. Apúntase que estamos ante unha “novela polifónica, de voces e de ecos que transparentan o distinto, o diferente
dentro desa atmosfera sórdida dunha vila de beiramar e río, ao longo de máis de medio século en que se respiraba o aire das tres
guerras”. Para rematar, ofrece un breve perfil biográfico do autor e cita algunhas das súas obras como A fraga encantada
(1987), A sombra da memoria (1999), De ida e volta (1975), A entrega (1977), Lume de biqueira (1999) ou Quen faga voar
(2000).
-Xosé M. Eiré, “Memórias de ouro e bronce”, A Nosa Terra, nº 996, “Guieiro Cultural. Leituras”, 19 xullo 2001, pp. 21-22.

Incide na importancia do pasado e cita obras de autores galegos que falan dos tempos de antes, ademais de dar conta da
producción de Xosé Vázquez Pintor, que en Quen faga voar (2000) presenta o pasado en refachos e en A memoria do boi
retómao de forma decidida. A seguir, fai certos comentarios sobre esta última novela, na que se busca o ennobrecemento do
narrador polo que se respecta a súa esencia e non hai nada de costumismo trasnoitado relambendo nos fíos da lembranza. Sinala
que mostra un realismo perfectamente incardinado na dinámica máis actual da narrativa de hoxe, no que hai pingas de lirismo, e
salienta que o importante son os lugares e os tipos humanos que habitan Boapedre.

Por último, apunta que a habilidade do narrador fai que todos os personaxes sexan protagonistas dunha historia coral e
considera que este traballo podería ser catalogado como libro de relatos.
- Ramón Nicolás, “A memoria que (re)constrúe o mundo”, Guía dos libros novos, nº 32, “Narrativa”, setembro 2001, p.
21.
Comeza dando conta da coincidencia de varias publicacións de Xosé Vázquez Pintor no ano 2001. Seguidamente, opina que
esta obra supón un achegamento á vida diaria e ás tarefas cotiás da Pontevedra, cidade escondida trala imaxinaria Boapedre, de
principios do século XX. Neste sentido, coida que o autor melidense consegue fundir na narración o seu latexar lírico,
demostrado en diferentes poemarios, co seu coñecemento etnográfico, probado en ensaios como A tribo sabe: Os vellos oficios
(1999).
- Xulio Valcárcel, “A memoria do boi”, El Ideal Gallego, “Páxina literaria”, 30 decembro 2001, p. 4.
Céntrase no comentario desta obra pola que Xosé Vázquez Pintor obtivo o Premio Torrente Ballester. Destaca dela elementos
como a simboloxía, a variedade de personaxes, a comprensión que amosa o narrador cos animais ou o atinado enfoque que
emprega, características que fan da obra unha novela coral con relatos que poden funcionar independentemente malia a unidade
que manteñen. Do argumento indícase que é a reconstrucción dunha época de

Boapedre, cunha linguaxe precisa e sonora, un léxico moi rico e a presencia do “alento poético”. Remata apuntando algúns
trazos que considera eivas na obra, como a densidade argumental, a reiteración temática ou o exceso de violencia.

Referencias varias:
- C. Franco, “Tras 30 años de trabajo, aparece toda la magia del reconocimiento”, El Ideal Gallego/Diario de Ferrol, 14 xuño
2001, p. 24/p. 15.
Entrevista con Xosé Vázquez Pintor con motivo da obtención do Premio Torrente Ballester de Narrativa 2000 pola novela A
memoria do boi. Considérase un autor “afortunado, osado e atrevido” e ve o galardón como o recoñecemento aos trinta anos
dedicados á literatura. Fala da marxinalidade dos personaxes e das técnicas e recursos que se reflicten nos trinta e un capítulos
desta obra. Ten presente que a novela conta con características do mundo do xornalismo, do teatro e mesmo da poesía. Por
último, sinálase que para o autor o boi simboliza a memoria de Galicia que queda nas mans das xeracións máis novas.

- Eduardo Álvarez, “A memoria do boi”, O Correo Galego, “AFA”, 14 xuño 2001, p. 35.

Comeza referíndose á presentación desta novela gañadora do premio Torrente Ballester. Faise primeiro unha síntese da
traxectoria literaria do autor e logo ponse especial énfase na cidade de Pontevedra como centro de inspiración e presentación
da novela. Recolle, así mesmo, as declaracións do autor sobre a historia e a simboloxía da novela. Remata con algunhas
opinións críticas da obra e coa conmemoración do 91 aniversario de Torrente Ballester.
- M. S., “Vázquez Pintor fai da prosa ‘un tratado de Humildade”, La Opinión, “Sociedad”, 14 xuño 2001, p. 60.
Co gallo da presentación da última novela de Vázquez Pintor, recóllense algunhas das opinións críticas sobre a obra, entre elas
a de Xosé Antón Ponte Far, membro do xurado que escolleu a novela e que salienta o “espírito de poeta” que a percorre, ou a de
Fran Alonso, que considera que o relato é “un tratado da memoria dos humildes”. Finalmente, é o propio autor quen ve a novela
como “o resultado dun encontro do que foron xurdindo as historias”.
- Albino Mallo, “Só catro novelas en galego lograron o Premio Torrente nas súas doce edicións”, O Correo Galego, “AFA”, 20
xuño 2001, p. 30.
Fai un repaso polas novelas galardoadas co Premio Torrente Ballester, que convoca anualmente dende 1989 a Deputación da
Coruña, e entre as que só se contan catro narracións galegas, fronte ás oito en castelán. Sinala tamén que A memoria do boi, de
Xosé Vázquez Pintor, foi a obra gañadora neste ano do certame.

- Manuel Jabois, “Beber nas fontes de Risco e de Pedraio é unha garantía de léxico e de orgullo”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 28 xuño 2001, p. 78.
Nesta entrevista Xosé Vázquez Pintor comenta que a memoria do boi é a memoria de Galicia, ademais de explicar que o boi é
un animal totémico, simbólico e noso, que foi tomado como referencia por escritores de xeracións anteriores. Sinala que non lle
custou meterse nunha novela polifónica e aclara cómo xurdiu, tralos seus percorridos polas rúas de Pontevedra. Indica que no
ámbito poético lle interesa a forma e no narrativo a reflexión, aínda que as dúas cousas van parellas. Finalmente, afirma que é
frecuente que os autores que teñen máis de cincuenta anos boten a vista atrás e recoñece as influencia que sobre el exerceu o
Grupo Nós.
- Manuel Bragado, “Boapedre”, Faro de Vigo, “Campo de Granada”, 1 xullo 2001, p. 42.
Loa o traballo feito por Xosé Vázque Pintor nesta novela polifónica que recrea a vida de Boapedre, a Pontevedra de
entreguerras. A seguir, comenta que o autor de Melide quedou cativado pola Pontevedra pétrea, onde o Campo do boi lle dá pé
á imaxe brillante do animal metafórico de Galicia, pois para el o boi, co seu paso firme e vagoroso, expresa a imaxe da
resistencia, da lealdade, da forza e do esforzo. Asemade, indica que lendo a Vázquez Pintor viaxamos polas rúas daquela
Pontevedra que garda nas súas pedras a biografía dos humildes e afirma que esta Boapedre literaria é o mellor espello da
recuperación do Casco Histórico que promove o Concello da cidade do Lérez.

- Xosé García, “Xosé Vázquez Pintor presenta en Melide os seus tres últimos libros”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 18
agosto 2001, p. 10.
Anuncia que Xosé Vázquez Pintor se vai achegar a Melide para presentar os seus últimos libros: Quen faga voar (2000), A
memoria do boi (2001) e Banzados (2001). Sinala que con estes tres títulos o autor melidense leva publicados dezaoito, dende
que en 1971 tirara do prelo o seu poemario Gándaras. Tamén apunta que nos últimos tempos xorde na súa obra unha liña
nítida: a memoria e reivindicación da nosa cultura popular, que pode conseguir niveis de estudio nos ensaios de A tribo sabe:
Os vellos oficios (1999), o berro e protesta en Banzados ou a fabulación narrativa en A memoria do boi.

- J. L. M., “Cangas será escenario los próximos días de unas ‘xornadas de lingua galega”, Atlántico Diario, “Morrazo”, 20
outubro 2001, p. 17.

Infórmase da celebración en Cangas dunhas xornadas da lingua galega organizadas pola asociación cultural “A cepa” e a escola
de adultos, que incluirán unha obra de teatro, dirixida por Antón Lamapereira; a presentación de A memoria do boi, de Vázquez
Pintor; e dous recitais poéticos: un de César Morán, acompañado de música, e outro de tres poetisas do Morrazo: Lucía Novas,
Pili Fernández e Beatriz Dacosta.

Veiga, Manuel, Biografías de malogrados, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior
Narrativa, nº 27, novembro 2001, 70 pp. (ISBN: 84-95625-26-1).
Conxunto de dez relatos que narran a experiencia vital doutros tantos personaxes marcados pola desgracia, a obsesión ou a
incomprensión, así como outros problemas que os converten en seres “malogrados”. Manuel Veiga (Monforte de Lemos, 1960)
aborda temas actuais tales como a obsesión polo fútbol, a droga ou a inadecuación do sistema educativo e describe cómo estes
se converten no eixo central da vida dos personaxes da obra. Os espacios fluctúan entre o rural e o urbano, o tempo no que se
desenvolven os relatos non está especificado e os narradores varían entre a primeira persoa e a terceira.

Vidal, Francisco A., A derradeira decisión, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume, marzo 2001, 99 pp.
(ISBN: 84-95622-18-1).
Esta obra literaria de Francisco Antonio Vidal, habitual colaborador de xornais e revistas dende 1979, adéntrase no mundo da
emigración a través da figura do protagonista, Catuxo, e da súa familia: a muller, Ursila, e os dous fillos da parella. A historia
desenvólvese en dous escenarios: un, en Galicia, nunha aldea chamada Nebra, e outro en Constantinopla, a capital do grande
Imperio de Oriente nos tempos de Xustiniano. Os puntos de unión que vinculan estes dous lugares son o peirao de Noela, marco
para as despedidas, e a inmensidade do mar, que conduce a todas as partes. A obra afonda nas repercusións sociofamiliares que
trae consigo o fenómeno migratorio. Para iso, o autor baséase no caso peculiar de Catuxo, que decide ir na procura de mellor
vida a un mundo que descoñece; todo co fin de redimir aos seus da miseria económica do país. A promesa de levar a familia
tamén ao Oriente xamais se constatará e Catuxo torna de novo a Galicia nos últimos tempos da súa vida, invadido polos
recordos do pasado. Atrás deixa un mundo exótico e descoñecido, unha identidade inventada baixo o nome de Ambrosio de
Noela, o seu traballo como coidador de cabalos árabes e conductor de cuadrigas e o recordo da súa relación con Imana, muller
que non soubo substituír os anos de amor de Ursila, que o espera, paciente e angustiosa a un tempo, nunha terra que agarda un
mellor futuro. Un futuro sen emigración e labrado polas mans dos seus.

Vidal, Rosa, O baile das mariolas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xerais Peto, serie Abismos, nº
44, 2001, 117 pp. (ISBN: 84-8302-716-X).
Esta primeira entrega narrativa en solitario de Rosa Vidal (Laxe, 1960) está constituída por doce relatos titulados e de extensión
variábel, nos que alternan a modalización en terceira persoa clásica co narrador protagonista ou testemuña en primeira persoa.
En todos eles as mulleres son as protagonistas principais; unhas mulleres que son conscientes da sociedade na que lles tocou
vivir e contra a que, ás veces, se revelan. Outro vencello que relaciona estes relatos é o espacio da Costa da Morte, que fai que a
condición feminina sexa máis difícil de levar. O último dos relatos, de igual título que o conxunto da obra, recolle a experiencia
da viaxe dun grupo de mulleres galegas a Bruxelas para participar na Marcha Mundial das Mulleres.

Vila-Coia, Xabier, Galiza CeiBe, Madrid: S. U. F. E. (Spanish Union For Ever), 2001, 252 pp. (ISBN:
84-607-2992-3).
Volume de Xabier Vila-Coia dedicado “ao Wole Soyinka, pola sua sensibilidade cara à diversidade è à li-verdade”, que contén,
segundo se indica nas primeiras páxinas, “1 conti-nh-o”, “22 poemi-nh-as” e “1 dese-nh-o”. O volume vai precedido por unha
“Adverténzia”, na que o autor afirma que todo o que se narra na obra “xurdiu a causa dos efectos secundários dos fármacos
psicotropos prescritos polo insigne psiquiatra vigués Pr. Dr. Ptolo-meu Desviat Soshial, especialista do DSM-MMM en
trastornos da persoalidade”. A seguir, reprodúcese o conto, titulado “A ilha de serta”, que narra unha historia que lle contou a
súa bisavoa sobre un rapaz chamado Xabar, que tiña “a intelixénzia de sete mulheres”.

Referencias varias:
- Vicente Araguas, “Outra cousa”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 100, 24 outubro 2001, p. 3.
Comeza por sinalar que o autor é Xabier Vila-Coia, posto que no libro non aparece o seu nome e destaca o rechamante da obra
que comenta. Tamén dubida do título, posto que considera que o caos provocado intencionadamente chega a despistar de tal
forma que ben puidera ser outro. Considera que se consegue darlle á obra unha forma “lilán” e

“argalleira”, máis que provocativa, porque considera que actualmente se está facendo provocación a través de poemas nos que
se reflexiona sobre as “verdades eternas”. Remata destacando a boa maquetación e ilustración do volume e saudando ao autor.

- M. Blanco Rivas, “Galiza Ceibe”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 234, 10 novembro 2001, p. 2.
Achega a esta obra, de contido provocador e transgresor de todas as normas establecidas, de Xabier Vila-Coia, licenciado en
Ciencias Políticas pola Universidade Complutense, na que o autor expón unha crúa crítica da sociedade actual e na que
arremete contra todos os tabús coñecidos.

Villalta, Luísa, As chaves do tempo, Vigo: A Nosa Terra, col. Froita do tempo, nº 3, marzo 2001, 125 pp.
(ISBN: 84-95350-71-8).
Nesta obra de Luísa Villalta (A Coruña, 1957) relátanse imaxinarios acontecementos históricos localizados no momento en que
Galicia era un reino. A atención céntrase nos problemas que xurdiron trala morte do bondadoso rei Arturo. Comézase
explicando as dúbidas deste monarca sobre cál dos seus dous fillos (don Afonso e don Pedro) debía sucedelo no trono.
Coméntase a decisión do rei de entregarlle a un deles unha chave de ouro e ao outro unha chave de ferro. A paz e a
prosperidade só virían se gobernaba quen tivese a peza de ouro e a idéntica aparencia das chaves convertía a sucesión nunha
cuestión de fe. Expóñense as numerosas desgracias acontecidas trala subida ao poder do irmán máis cobizoso, don Afonso. Ao
final, o encontro entre o mago Merlín, creador das chaves, e o outro aspirante, don Pedro, descóbrelle ao lector que estas, en
realidade, foran feitas co mesmo material. A narración remata co traslado dalgúns dos personaxes da historia ao tempo actual.

Recensións:
- Penélope Pedreira, “Un relato suxestivo”, Guía dos libros novos, nº 31 “Narrativa”, xullo-agosto 2001, p. 24.

Tras unha presentación da autora, Penélope Pedreira explica o argumento, centrado nun rei que ten que escoller o sucesor entre
os seus dous fillos. Chama a atención sobre a enigmática “voz en off” feminina que chega a facer apelacións ao lector, ademais
de indicar que a escritora consegue por veces momentos eróticos e líricos. Sinala a información etnográfica presente no texto e
louva especialmente a calidade lingüística.
-Xosé M. Eiré, “Aventuras medievais”, A Nosa Terra, nº 1000, “Guieiro Cultural”/“Leituras”, 20 setembro 2001, pp. 23-24.
Denunciar a falta de discursos narrativos en galego que ilustren determinados momentos históricos. Céntrase no comentario de
dous novos títulos que supoñen dúas estratexias diferentes para achegar a aventura medieval ao ensino. Do primeiro, da autoría
de Rafael Fernández Lorenzo, As flores do meu amigo (2000), repasa o argumento e indica que lle dá cabida a elementos (viaxe
iniciática, amor cortesán, cantigas...) que son suficientes para facerse unha idea da vida do século XIII, cunha linguaxe actual,
aínda que as aventuras narradas deixan un certo sensabor por ser resoltas con excesiva rapidez. Do segundo, de Luísa Villalta,
que tamén ten moito de iniciático pero que remata sendo unha reflexión sobre o tempo e a fe nun mesmo, dá o argumento que
unha narradora testemuña relata cunha prosa densa e sintacticamente correcta e sinala que a procedencia histórica da narradora
se move na ambigüidade, provocando que o vocabulario e a maneira en que se relaciona, aínda dando lugar a un discurso
medievalizante, deixen pingar formas actuais que nun principio poderían desconcertar, pero que teñen xustificada presencia.
Finalmente, magóase de que a

dimensión do discurso sexa cativa en relación á da historia e que a resolución do conflicto non sexa tan climática como
prometía, ademais de achegar as razóns polas que esta obra non contenta totalmente ao lectorado mozo e adulto.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “As chaves do tempo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 206, 28 abril 2001, p. 2.
Sintetiza o argumento desta obra e sinala que os temas centrais son o amor, o medo, a liberdade e o sometemento. Repasa a
traxectoria creadora de Luísa Villalta, autora de As chaves do tempo.

Xesteira, J. A., Acompáñoo no sentimento, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, 142 pp. (ISBN: 848302-686-4).
Primeiro volume de contos de J. A. Xesteira (Redondela, 1946) trala súa estrea con dous relatos no libro colectivo Phiccións
(2000). Trátase dun conxunto de once contos ensarillados ao redor dunha temática común, a morte, ou, máis concretamente, o
momento da morte e todo o que pode xirar sobre este feito. Dende unha perspectiva irónica e retranqueira e combinando
diferentes rexistros estilísticos, plasma situacións que se ven rodeadas de circunstancias estrañas e por veces inverosímiles:
aquel mariñeiro que pide como última vontade un enterramento viquingo; o transportista que volve á súa vila co cadáver dun
amigo; o pasamento que hai que disfrazar dun empresario morto a carón dunha prostituta; o suicida que, de súpeto, decide dar
morte aos causantes da súa desgracia; o tamén mariñeiro galego, que regresa cadáver salgado nas bodegas do barco para así
poder ser enterrado na terra natal, etc.
Recensións:
- F. Martínez Bouzas, “Na raia da vida e da morte”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 107, 12 decembro 2001, p. 3.

Princípiase comentado a baixada que sufriu a producción de textos galegos. Despois analízase a escolma de relatos Acompáñoo
no sentimento, destacando a presencia da ficcionalidade nos once relatos que a compoñen. Asemade, coméntase que o fío
común destas narracións é a presencia da morte, concretamente na raia que separa os dous mundos. Tamén se sinala a ironía, o
humor e os sentimentos como factores presentes nos diferentes relatos, nos que os trazos formais son “a solidez narrativa” das
historias moi ben contadas, un bo diminio da lingua, así como o “humor retranqueiro, cheo de mordacidade que xera parágrafos
ateigados de enxulla rexoubeira”.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Contos sobre qué facer despois dunha morte”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 234, 10 novembro 2001, p.
2.
Achega ao argumento dalgúns dos relatos presentados por J. A. Xesteira en Acompáñoo no sentimento, que teñen a morte como
punto común e nos que o autor aborda con desenfadada ironía e humor retranqueiro diversas formas de facerlle fronte ao
momento inmediatamente posterior á morte.

I. 2. Reedicións comentadas e facsímiles
Alonso, Eliseo, Contos do Miño, limiar de Eduardo Blanco-Amor, A Coruña/Vigo: La Voz de
Galicia/Edicións Xerais de Galicia, col. Biblioteca Galega 120, nº 31, 2001, 95 pp. (ISBN de La Voz de
Galicia: 84-88254-88-1) (ISBN de Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-738-0).
Colección de dezaseis contos de Eliseo Alonso (Goián, 1924-1996) de temática maioritariamente costumista. En todos eles se
recrea unha situación típica da Galicia tradicional (festas, reunión na taberna...) ou un personaxe tamén típico e tradicional (os
nenos, os campesiños, as mozas...). A única excepción constitúea o relato “Ladaíña”, unha sorte de recordo case lírico da amada
morta. O volume leva un limiar de Eduardo Blanco-Amor, no que se fala do libro e do autor, unha carta final de Ramón Otero
Pedrayo, na que se agradece o presente do libro e un glosario que recolle os dialectalismos e castelanismos empregados coa súa
correspondente definición. Os contos recollidos levan por título “A morte do ‘Capitán”, “O acougo da bolboreta”, “Os dous
retratos”, “O fadista”, “Na taberna”, “Pepiño”, “O bolo”, “A pulítica”, “Ladaíña”, “O peregrino da flores brancas”,
“Esconxurada”, “O Matacristos”, “Estrela”, “Pídeselle unha laureada”, “A nube branca” e “O colar do noivo pirata”.

Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.
Anúnciase a publicación durante 2002 da Biblioteca 120, composta por outros tantos libros que se venderán inseparablemente
con La Voz de Galicia ao prezo de un euro, promoción que contará coa colaboración de nove editoras. Gaspar louva a escolla
dos títulos e repasa a presencia das diferentes épocas e xéneros.

Alonso, Fran, Silencio, limiar de Ramón Nicolás, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xerais Peto,
serie Literaria, nº 33, 2001, 97 pp. (ISBN: 84-8302-672-4).
Nesta ocasión na colección Peto de Edicións Xerais de Galicia, reedítase a novela de Fran Alonso (Vigo, 1963) publicada en
1995 na colección Tusi-tala, que agora aparece cun novo relato breve titulado “Veciños”. O volume iníciase cun limiar de
Ramón Nicolás: “Silencio de Fran Alonso. Reescribir a vida”, no que este fai unha breve referencia á colección Tusi-Tala, na
que xa se publicara a obra. A seguir, cita algunhas obras do autor como Tráiler (1992), Cemiterio de elefantes (1994),
Persianas, pedramol e outros nervios (1992) ou O brillo dos elefantes (1999). En

canto á obra que nos ocupa, está protagonizada por un xornalista que vive en Madrid onde, a parte da súa vida profesional,
tamén se toma como feito extraordinario a historia anormal dos veciños do apartamento contiguo. A busca dunha explicación
razoábel e clara levarao nunha pescuda que ten un remate sorprendente. En toda a obra o mundo do xornalismo non é un pano
de fondo, senón un dos motivos transcendentes da novela. En canto ao relato inéditos “Veciños”, como sinala Ramón Nicolás
“encaixa á perfección, temática e estilisticamente, con Silencio”.

Recensións:

- F. Martínez Bouzas, “De novo, o silencio”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 98, 10 outubro 2001, p. 3.
Presenta un historial da novela de Fran Alonso, referíndose en primeiro lugar á anterior publicación na Editorial Nigra, na
desaparecida colección “Tusi-Tala”, no ano 1995, e ao seu posterior esquecemento, salientando o interese da recuperación da
obra por Xerais. Reflexiona sobre a inxustiza que supón o descoñecemento de autores como Fran Alonso que, malia non estar
tan presente nos “media”, se poden equiparar con outros como Manuel Rivas ou Suso de Toro. Elabora posteriormente unha
análise do texto, na que cita como referentes a Kafka e Auster, valorando o carácter alegórico do relato e inscribíndoo no
macrotexto que é, segundo a súa consideración, o resto da súa obra.
- Armando Requeixo, “Obras que volven”, Tempos Novos, nº 54, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, novembro 2001, p.
70.

Positiva valoración da reedición por parte de Xerais de Contos por palabras, de Agustín Fernández Paz, Un millón de vacas, de
Manuel Rivas e Silencio, de Fran Alonso. Lembra cando foron publicadas por primeira vez, así como a súa excepcional
singularidade, gabando o traballo destas “tres sobresalientes espadas da literatura actual”. Asemade, apunta un motivo máis
para achegarse a estes libros como o feito de que os tres foron enriquecidos con novos relatos.
- Xosé Manuel Enríquez, “Vocación de intensidade”, Guía dos libros novos, nº 34, “Narrativa”, novembro 2001, p. 22.
Sinálase que, nesta nova edición, Fran Alonso suma un novo relato, “Veciños”, ao texto que viu a luz en 1995 baixo o selo de
Nigra e afírmase que se trata dunha obra de calidade á que os seis anos pasados dende aquela data non lle restaron interese
ningún. A seguir, coméntase que a obra está baseada no ruído e que propón, dentro dunha concepción vital profundamente
relativista, unha visión inhumana, opresiva e inquietante do ritmo de vida actual. Sinálase posteriormente que explora o lado
irracional do home, mais deixando aberta unha porta á esperanza, a condición de que aceptemos o noso lado escuro,
considerada unha influencia de Franz Kafka.

Blanco, Concha, Berta, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Narrativa, nº 35, febreiro 2001, 165 pp. (ISBN: 847680-353-2).

Concha Blanco (Lires-Cee, 1950) narra nesta novela, publicada inicialmente en 1995, os derradeiros meses da vida de Berta,
muller casada de corenta e tres anos. O lugar de Vilariño, na Costa da Morte, centra o tráxico discorrer da obra. Berta comeza a
decatarse, a partir do embarazo antes do casamento da súa filla maior Alba, da medrante degruma do seu matrimonio con
Abilio. A rutina dunha vida sen máis engado que os animais do galpón, a indiferencia do home e a soidade, reflectida nas
conversas da muller coa cadeira de brazos xunto á fiestra, logo da voda de Alba, rematan por mergullar á protagonista nun
fondo abatemento. Unicamente resiste a esperanza na lembranza dun vello amor rexeitado de mocidade ou no vindeiro
nacemento do neto. Pero o aborto involuntario da filla e a submisión case medoñenta perante Abilio tronzan calquera fuxida
cara á luz. A saída para esta situación agoniante preséntaselle a Berta cos riscos dun traballo fóra da casa, nunha empresa de
corte e confección. Mais a crúa oposición do seu marido concluirá co suicidio de Berta aforcándose nunha trabe do cortello.

Recensións:
- Martínez Bouzas, “Mulleres engaioladas no tedio”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 73, 22 abril 2001, p.
7.
Percorrido pola obra de Concha Blanco a raíz da nova publicación da súa novela titulada Berta e que supuxo a entrada da
escritora no eido da narrativa para adultos. Analízase polo miúdo o argumento da novela, na que se abordan temas

como a soidade, a incomunicación no matrimonio e a rutina cotiá. Ademais repárase en aspectos técnicos da obra como, por
exemplo, no uso dun narrador omnisciente e de pequenos saltos atrás no tempo que permiten recuperar a xuventude perdida da
protagonista.

- Joaquim Ventura, “Un cadro prototípico”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 22.
Tras afirmar primeiramente que se trata dun libro de lectura atractiva e áxil, vai centrar o seu comentario de Berta nas
reflexións que lle suscita a temática desenvolvida e a súa resolución no desenlace da historia. Deste xeito, fala sobre o
personaxe prototípico da novela na sociedade actual, unha muller casada de corenta anos que reflexiona sobre o sentido da súa
vida e o seu futuro ante o tedio e a soidade que sente no núcleo familiar, e especialmente, ao redor das posíbeis saídas que
presenta este cadro. Así, e aínda que destaca a trama ben confeccionada, cre que o suicidio ao que chega non se axusta á
verosimilitude e fica forzado. Por iso, pensa que habería outras posibilidades de maior proveito e que non deixa de se mover
nun “maniqueísmo falso”.
Referencias varias:
- Francisco Castro, “Berta”, Atlántico Diario, “Vigo”, 26 abril 2001, p. 12.

Comeza recomendando a lectura da obra de Concha Blanco, Berta, e agradécelle á autora que se atreva a desenvolver unha
historia coma a que conta a protagonista ata o final. Achega varios dos ingredientes da trama argumental desta novela e afirma
que a autora de Cee escribe un libro da vida, no que se atopa “a forza dunha narración que conmove, que axita, que protesta e
que se fai preguntas”.
- M. Blanco Rivas, “Unha historia dende a sensibilidade feminina”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 206, 28 abril 2001, p.

2.
Describe Blanco Rivas o tema central de Berta, unha novela na que Concha Blanco “con gran realismo e con notable
sensibilidade, conta os temores, amores e desexos máis íntimos de calquera muller”. Pecha o comentario cunha lembranza dos
títulos publicados por esta autora da Costa da Morte.
- Carina Regueiro, “A literatura enfróntase ó problema da falta de lectores en lingua galega”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 74, 29 abril 2001, p. 8.
Entrevista á escritora galega Concha Blanco. Tras ofrecer unha breve presentación da traxectoria literaria desta autora, a
atención céntrase nas motivacións que a levaron a escribir a novela Berta. Así mesmo, recóllese a súa opinión sobre o estado
actual da literatura galega e sobre o ensino do galego.

- AFA, “Berta’ no diálogo”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xuño 2001, p. 33.

Comentario sobre a primeira novela de Concha Blanco, Berta, publicada por Ir Indo. Sinálase que se trata dunha “defensa do
diálogo entre xéneros e na familia”. A seguir, a autora reflexiona sobre a situación da muller, con motivo do argumento da súa
novela. Deste xeito, afirma que “a muller xa non é a escrava do home, porque agora é capaz de levantar a voz”. Para rematar,
cítanse algunhas obras da autora como Chuchamel (1988) ou ¡A min que me importa! (1998).

Blanco Amor, Eduardo, A Esmorga, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Editorial Galaxia, col. Biblioteca
Galega 120, nº 36, 2001, 132 pp. (ISBN de la Voz de Galicia: 84-88254-72-5) (ISBN da Editorial Galaxia:
84-8288-486-7).
Nova reedición da novela de Eduardo Blanco Amor (Ourense, 1897-Vigo, 1979) publicada por primeira vez en 1959. Nela os
feitos narrados preséntanse como a declaración xudicial que fai Cipriano Canedo, coñecido polos nomes de “Tiñicas” e
“Puchapodre”, tras ser testemuña dun crime. A través deste personaxe coñecemos o acontecido nunha xoldra que dura tres días
e na que participan, ademais do autor da declaración, Xan Fariñas (“O Bocas”) e Eladio Vilarchao, tamén alcumado
“Milhomes” e “Maricallas”. Expóñense con certo detalle e seguindo unha cronoloxía lineal os aconcementos vividos por estes
tres homes, nun ambiente no que o alcohol, a choiva e violencia teñen unha presencia constante. A marxinalidade social pola
que se moven os protagonistas chega ao punto máximo co crime final cometido por Milhomes. O relato remata co suicidio do
declarante motivado polo medo de volver ao cuartel.
Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.
Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, neste apartado do Informe.

Castelao, Os dous de sempre. Novela, prólogo e ed. de Henrique Monteagudo, Vigo: Editorial Galaxia,
maio 2001, 161 pp. (ISBN: 84-8288-449-2).
Preséntase esta edición facsimilar da novela Os dous de sempre cunha introducción de Henrique Monteagudo na que dá algúns
detalles da expoliación das posesións de Castelao durante a Guerra Civil e posterior Dictadura. Asemade, informa ao lector de
que os debuxos orixinais desta obra ficaron no Museo de Pontevedra, fronte ao texto que, segundo di, pasou para varias mans
ata chegar ao dono actual. De seguido aparece a letra de Castelao cunha dedicatoria á mocidade galega e os corenta e cinco
capítulos da obra, numerados e titulados (con subliñados) polo propio autor. Ao final do libro aparece un índice preparado para
esta edición. No groso do volume cóntanse as historias de Rañolas e Pedriño, dous nenos, despois mozos, que teñen, dende
perspectivas distintas, as vivencias de moitos dos mozos galegos daquela altura: vida pobre na aldea, fame, emigración, etc.
Polo demais, toda esta historia está contada coa tenrura e o humor característico do autor rianxeiro.

Recensións:
- M. V. V., “Os dous de sempre”, Atlántico Diario, “La Revista”/ “Crítica”, 19 agosto 2001, p. 39.

Sinala que en 1934 a editorial Nós publicaba Os dous de sempre e agradécelle a Henrique Monteagudo “o coidado, a
delicadeza e o insurrecto do coidado desta edición facsímile do primo romance do irmán Daniel”. Comenta que a novela non é
boa e que ten o valor do testemuño, ademais de citar aquelas persoas e entidades que colaboraron nesta edición, como é o caso
de José Manuel Cortizo Soneira, propietario do manuscrito, o Museo de Pontevedra, no que se atopan as ilustracións do
orixinal, e a Editorial Galaxia, encargada da publicación.
- M. Blanco Rivas, “Edición facsímile de Os dous de sempre”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 229, 6 outubro 2001, p. 2.

Comézase analizando a estructura desta novela, considerada eminentemente popular. Logo coméntase a caracterización
enfrontada dos dous personaxes protagonistas da obra e destácase o valor filolóxico desta edición facsimilar. Tamén se dá conta
do destino actual do orixinal e da opinión de Henrique Monteagudo, que defende o interese de presentar o texto cos seus
debuxo s orixinais. Acábase agradecendo a colaboración de Carlos Valle Pérez.
Referencias varias:
- E. P., “Castelao virtual”, O Correo Galego, “AFA”, 5 xaneiro 2001, p. 30.

Dá conta do balance feito do Ano Castelao por Miguel Anxo Seixas e no que valora a recuperación da memoria a través deste
persoeiro. Do mesmo xeito, que Avelino Pousa Antelo sinalou que aínda queda moito por facer malia que as novas xeracións
se amosan máis receptivas cara á figura de Castelao. A seguir, faise eco da publicación dunha edición facsimilar de Os dous
de sempre, da próxima aparición dunha biografía do rianxeiro ou a publicación das viñetas que publicara no Faro de Vigo, sen
esquecer o desexo da Fundación Castelao de crear un museo virtual a través da páxina do Consello da Cultura Galega.
- B. L., “O Museo presenta a edición facsimilar de ‘Os dous de sempre’ de Castelao”, Diario de Pontevedra, “Diario de verán”/
“Cultura&Ocio”, 24 xullo 2001, p. 69.
Anuncia que o Consello da Cultura Galega e o Padroado do Museo Provincial de Pontevedra van presentar nesta cidade a
edición facsimilar do manuscrito orixinal de Os dous de sempre, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Comenta que esta
novela, da que se achega o argumento, foi publicada por vez primeira en 1934 e recuperada en 1967 por Galaxia, converténdose
nun dos libros máis vendidos e mellor valorados polos lectores galegos.
- Belén López, “Os dous de sempre’ de puño e letra de Castelao presentouse en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Diario de
verán”/ “Cultura&Ocio”, 25 xullo 2001, p. 77.

Sinala que en 1934 se publicou esta novela de Castelao, no mesmo ano que aparecía Retrincos e uns meses despois de que fora
nomeado académico da Real Academia Galega. Así mesmo, indica que cando en 1939 foron embargados en Pontevedra os seus
bens ao manuscrito que contiña a historia de Rañolas e Pedriño se lle deu o mesmo valor que a un “calzoncillo”. Por outra
banda, refírese á presentación do facsímile do manuscrito desta novela e recolle as palabras de Carlos Casares, presidente do
Consello da Cultura Galega, Manuel Abeledo, presidente do Patronato do Museo Provincial de Pontevedra, e Henrique
Monteagudo, responsábel desta nova edición, que dixo que con ela se permite ver cómo Castelao foi escribindo e corrixindo
sobre a idea orixinal e comprobar cómo a obra foi respectada case na súa totalidade pola editorial.
-Julia Tábora, “Nueva edición facsímil del texto de Castelao ‘Os dous de sempre”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 xullo 2001,
p. 42.
Alude á presentación da nova edición facsimilar do orixinal de Os dous de sempre, baixo a responsabilidade de Enrique
Monteagudo, que destacou o seu valor filolóxico e estético e recordou a Nós, impulsora da primeira edición en 1934, pola súa
“fidelidad” á hora de transcribila. Tamén recolle as palabras de Carlos Casares, que eloxiou a obra de Castelao e matizou que a
nova edición se limita a reproducir o texto, que inclúe un prólogo alusivo aos avatares do manuscrito, recuperado pola muller
do autor rianxeiro, despois de ser aprehendido coa maior parte dos bens do rianxeiro polo goberno de Franco, e que hoxe
pertence a Xosé Manuel Cortizo.

- Antonio Piñeiro, “Libros que emocionan”, La Región, “Ourensalia”, 4 agosto 2001, p. 26.
Lembra o que lle aconteceu cando mercou un libro sobre o que nada sabía e que non o defraudou, para falar do que sentiu
cando Henrique Monteagudo lle fixo chegar a publicación facsimilar de Os dous de sempre. Comenta que o espírito da obra
artística do “irmán Daniel”, como lle chamara Cabanillas, se lle presentou diante del “en estado puro”, con aquela letra que xa
lle fixera sentir emoción cando repasou o arquivo de Soto e puido ter nas mans algunha carta manuscrita que Castelao lle
enviara dende México ao de Vilanova.

Castelao, Alfonso R., Retrincos. Un ollo de vidro, ed. de Manuel Rosales, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Literaria ensino, nº 4, abril 2001, 79 pp./LXXVIII pp. (ISBN: 84-8288-444-1).
Esta reedición destes dous clásicos baséase na versión das obras completas de Castelao publicadas en 1999 por Galaxia,
intervíndose unicamente, a causa da finalidade divulgativa do volume, en pequenas modificacións da puntuación e na
actualización ortográfica. Ademais dos textos, inclúe unha biobibliografía do autor, unha guía de lectura para cada obra e unha
contextualización, na que o editor nos retrotrae á época de crise do réxime da Restauración, que, trala dictadura de Primo de
Rivera, desembocou na instauración da IIª República, tempo que viu tamén a fusión dunha constelación de pequenas
organizacións políticas no Partido Galeguista e a fundación do Seminario de Estudos Galegos e da revista Nós. As guías van
precedidas dunhas consideracións xerais sobre o relato castelaiano. Rosales explica os seus contos como unha continuación, de
tendencia popular e populista, do Rexurdimento mais xebrando claramente o folclórico do enxebre, participando na
dignificación do discurso literario e procurando a máxima rendibilidade significativa, para o que fica cos trazos máis funcionais
e refusa todo o accesorio. En Un ollo de vidro acha un humorismo serio, macabro e comprometido que relaciona co
expresionismo. Salienta que a ideoloxía de Castelao está trala do esqueleto e fai fincapé no seu tradicionalismo. Así mesmo,
comenta a existencia de dous narradores e destaca que nos amose unha visión dupla do emigrante: o fracasado e o que exerce de
opresor na América. Canto aos Retrincos, coida que son relativamente autobiográficos e sobrancea tamén o humorismo tráxico.
Agrúpaos en dous conxuntos definidos polo enfoque e o tipo de argumento. Seguidamente, ademais de analizar a
temporalidade, establece, seguindo ao profesor Ricardo Carvalho Calero, dúas clases de final: climático e “prolongado”.

Recensións:
- Estro Montaña, “Entre a dor e o humor”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 27.
Sitúa a reedición conxunta dos textos de Castelao Retrincos e Un ollo de vidro por parte de Manuel Rosales no ronsel de
edicións e actos conmemorativos do cincuenta aniversario do pasamento do rianxeiro. O carácter didáctico, que posibilita a
recepción por un público amplo, e a análise do contexto temporal e da biografía do autor, sumada pertinentemente ao estudio
das obras, son algúns dos aspectos positivos que se sinalan. Seguidamente, céntrase en cada unha das súas partes e destácase a
amenidade coa que o editor achega a información sobre Castelao, por exemplo, no relativo ás conferencias onde o galeguista
teorizaba sobre a arte. Despois de resumir os trazos máis salientábeis dos textos narrativos, que segundo o crítico están ben
delimitados por Rosales, invita a lelos para gozar coa estética e a fondura humana de Castelao.

Cunqueiro, Álvaro, Os outros feirantes, ed. Román Raña, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria ensino,
nº 3, abril 2001, 200 pp./LX pp. (ISBN: 84-8288-446-8).
Nova edición desta obra de Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981), que fora gañadora do Premio de Crítica no ano
da súa publicación, 1979. Ábrese cunha “Introducción”, que acolle unha “Bio-bibliografía”, na que se alude ao ámbito familiar
e estudios do escritor mindoniense, ademais de dar conta da súa producción literaria e xornalística e referirse ás súas afiliacións
políticas. A seguir, no apartado “Os outros feirantes: o contexto histórico”, repásanse os feitos históricos máis salientábeis que
viviu e dáse conta da súa posición e actividade en cada un deles. De igual modo, no apartado “Os outros feirantes na historia da
literatura galega”, alúdese ao panorama literario no que produciu a súa obra, salientando o papel que xogou xunto a Eduardo
Blanco Amor e Ánxel Fole como máximos representantes do período de posguerra. A continuación, dáselles paso aos textos
que recolle este volume e que veñen ser unha continuación da triloxía de retratos galegos, xa iniciada con Escola de
menciñeiros (1960) e Xente de aquí e de acolá (1971). Trátase dun conxunto de retratos de tipos galegos, como poden ser o
Lamego de Moniz, Fluxencio Parada, Peleteiro de Bouza ou Cosme de Paredes, que son os protagonistas dunha serie de
historias, por veces, estrañas, por outras, simpáticas, que o autor de Mondoñedo gustaba de crear a partir da nosa realidade.
Conclúese cun “Comentario. Guía de lectura”, no que se trata a obra narrativa de Cunqueiro e se alude ao “tríptico” de retratos
galegos, ademais de analizarse Os outros feirantes, tendo en conta aspectos como o relato oral, os tipos de narrador, a estructura
dos relatos,

o espacio e o tempo e os personaxes. Tamén se define o estilo cunqueiriano, tocando aspectos como a fantasía, o
lirismo,
o humor e a súa prosa, para rematar con “Propostas de análise” e cunha “Bibliografía”.

Mourullo, Gonzalo R., Nasce un árbore/Memorias de Tains, ed. Teresa Bermúdez, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Biblioteca das Letras, nº 50, 2001, 228 pp. (ISBN: 84-8302-641-4).
O presente volume contén a reeedición de dúas novelas de Gonzalo R. Mourullo (Teo, 1935), Nasce un árbore e Memorias de
Tains. Na primeira parte, móstrase a traxectoria biográfica do escritor, a súa formación académica e literaria e a súa carreira
profesional, así como a súa ruptura, o “caso Mourullo”. Así mesmo, cabe destacar que se fai unha aproximación ao contexto
histórico e cultural no que se enmarca o autor, a creación de Galaxia e Monterrey, o acceso ás páxinas de La Noche, etc. Faise
tamén unha relación das súas obras, entre as que se atopan, ademais das anteriores, o libro de contos Homes sinxelos e outros
relatos espallados en distintos medios. A seguir, abréselles paso ás dúas novelas, Nasce un árbore e Memorias de Tains, que
toman como base as edicións orixinais publicadas na Editorial Monterrey, en 1954 e 1956, respectivamente. Memorias de Tains
ten como referencia, ademais, a reedición de Xerais de 1983. Das dúas novelas ofrécese un estudio que aborda a súa estructura,
temática, lingua e estilo, e achéganse así mesmo, os criterios de edición empregados.

Recensións:

- Armando Requeixo, “Gonzalo R. Mourullo reeditado”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 95, 23 setembro 2001,
p. 3.
Dentro das obras coas que a Editorial Xerais inicia unha nova etapa da súa colección “Biblioteca das Letras Galegas”, céntrase
na editada por Teresa Bermúdez, Nasce un árbore. Memorias de Tains, de Gonzalo R. Mourullo. Ademais de facer un
percorrido polo labor de Teresa Bermúdez que se centra neste autor, lóase de xeito especial o traballo realizado nesta edición e,
máis concretamente, o seu estudio introductorio. Sinálase que o traballo realizado por esta estudiosa sobre a obra de Mourullo
inclúe tamén epígrafes esclarecedores, unha ampla bibliografía e uns apéndices que recollen textos relacionados coa obra
editada, que é considerada como a máis completa e rigorosa polo de agora.
- Estro Montaña, “O Manuel Antonio da narrativa dos 50”, Guía dos libros novos, nº 33, “Narrativa”, outubro 2001, p.
22.
Afírmase que Gonzalo R. Mourullo tivo á súa disposición dende neno a boa biblioteca de seu pai, na que estaban ben
representadas a literatura galega e europea. A seguir, indícase que na década dos cincuenta abriu importantes xanelas para as
nosas letras con obras como Nasce unha árbore (1954), que supuxo o punto de partida da Nova Narrativa Galega, para máis
tarde desaparecer do mundo da literatura por desexo propio. Asemade, coméntase que en Memorias de Tains (1956) se albisca a
maduración das tendencias apuntadas na obra anterior e que presenta unha maior dose de existencialismo e simbolismo.
Explícase, así mesmo, que non publicou en Galaxia, senón en Monterrey, debido a que foi

afastado da editorial por Ramón Piñeiro, Domingo García-Sabell ou Ricardo Carballo Calero a causa da súa ideoloxía
esquerdista e polo carácter innovador da súa escrita, que xulgaban desvinculada da realidade do país. Non obstante, lémbrase
que tamén persoeiros como X. L. Méndez Ferrín ou Varela Jácome recibiron con ledicia estas obras.

Referencias varias:
C. V., “Na pescuda das letras esquecidas”, A Nosa Terra, nº 992, “Guieiro Cultural”, 21 xuño 2001, p. 21.
Ver Tovar Bobillo, Antón, Diario íntimo dun vello revoltado no apartado I. 1. deste Informe.
Xosé L. Franco Grande, “Mourullo”, La Voz de Galicia, “Soleira”, 28 xuño 2001, p. 15.

Comenta que a profesora Bermúdez vén de presentar unha edición “moi fundamentada e documentada” de dous libros de
Gonzalo R. Mourullo, Nace un árbore e Memorias de Tains. Sinala que o que máis lle chama a atención destes textos son o
adiantado que estaba o escritor de Calo para aqueles tempos e a madureza da súa concepción literaria. Tamén indica que vai
sendo hora de non empregar en van a expresión “nova narrativa galega”, que debe reservarse para moi poucos, pois considera
que pouco teñen que ver con Gonzalo R. Mourullo, X. L. Méndez Ferrín ou Camilo Gonsar, que

foron os rompedores e os que impuxeron novas maneiras de artellar o relato, a maioría dos narradores galegos que lles
seguiron.

Mourullo, Gonzalo R., Memorias de Tains, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións Xerais de
Galicia, col. Biblioteca Galega 120, nº 35, 2001, 103 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-88825490-3)
(ISBN de Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-739-9).
Reedición da obra de Gonzalo R. Mourullo (Teo, 1935), Memorias de Tains, publicada no ano 1956, para a que se empregaron
os textos fixados por Teresa Bermúdez en Nasce unha árbore (1954) e Memorias de Tains. A obra, mediante a técnica
epistolar, vai dirixida “Para vós, homes da terra e de terra. Para vós, que non sabedes ler, é iste libro”. Contén nove cartas
tituladas “Carta ao leitor”, “Carta a unha noiva”, “Carta a unha noiva”, “Carta a un dibuxante”, “Carta-xornal a un amigo”,
“Carta de un amigo”, “Carta de S.”, “Carta sen direición” e “Carta a un irmán”. Nelas o autor recolle as vivencias e os
acontecementos cotiáns dun pobo que nacera había pouco tempo, coñecera a morte na súa nenez, o asasinato na adolescencia e,
por último, a morte, como consecuencia da guerra, xusto cando estaba comezando a madurar como pobo.

Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.
Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, neste apartado do Informe.

Pesqueira Crespo, Roque, Relatos e outras prosas de Roque Pesqueira Crespo, ed., introd. e notas Mª
Teresa Araújo García, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades/Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de
Política Lingüística), 2001, 136 pp. (ISBN: 84-453-3193-0).
Neste volume ofrécese unha recompilación da obra narrativa en galego de Roque Pesqueira Crespo (Ponteareas, 1865Barcelona, 1938). A edición, seguindo a estructura das obras incluídas dentro do proxecto “Narrativa Recuperada”, consta dun
apuntamento biobibliográfico do autor no que se achegan todos aqueles datos máis relevantes da súa vida e obra, moitos deles
aparecidos nos medios xornalísticos do seu momento ou mesmo inéditos. Segue un estudio da súa producción literaria, tanto en
verso coma en prosa, esparexida a primeira por xornais como O Tío Marcos d’a Portela (onde aparecen un maior número de
colaboracións), Galicia Moderna ou Álbum Literario, ademais de por outras cabeceiras como Galicia Recreativa, El Regional
ou Gaceta de Galicia; en canto á obra prosística o editor ofrece unha pormenorizada descrición dos relatos de Pesqueira Crespo
atopados ata o momento, dos que indica o lugar e data de publicación, que cronoloxicamente están situados entre 1886 e 1892.
O corpus está conformado por un total de nove relatos, con títulos como “Ir por lan e...”, “Males da emigración”, “No moíño”
ou “Marcelo”, e vintesete prosas publicadas en distintos xornais e revistas da época, que tratan diversos temas, como o apego á
terra ou o rexionalismo,

ou, baixo o título de “Farangullas”, un bo número de textos heteroxéneos que recollen temas presentes na súa obra narrativa e
mesmo ensaísticos como a emigración ou a situación social que atravesaba Galicia naquela altura. Ademais dos criterios de
edición, tamén se ofrece a bibliografía consultada e, a seguir, reprodúcese a obra narrativa deste autor.

Recensión:
- Xavier Castro R., “Narrativa recuperada”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 108, 19 decembro 2001, p. 4.
Comézase salientando a valía do proxecto dirixido polo profesor Modesto Hermida para recuperar os autores e a narrativa de
finais do século XIX e principios do XX. Despois lóuvase o acerto de dedicar un volume á producción de Roque Pesqueira
Crespo. Tamén se comenta a obra de xuventude deste autor e o seu compromiso co rexurdir da lingua galega. Asemade,
menciónanse varias publicacións periódicas nas que se inclúe a súa producción, como O Tío Marcos da Portela, Gaceta de
Galicia, A Monteira, etc., e remátase gabando a idea de recoller nun volume a obra prosística do autor espallada en xornais e
revistas.

Reigosa, Carlos G., Crime en Compostela, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións Xerais de
Galicia, col. Biblioteca Galega 120, nº 65, 2001, 242 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-88254-735)
(ISBN de Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-726-7).
Reedición da novela de Carlos G. Reigosa (Lagoa de Pastoriza-Lugo, 1948), Crime en Compostela, publicada por primeira vez
no ano 1984 e galardoada co Premio Xerais de Novela. Nesta obra, coa que se inicia o xénero negro para a literatura galega,
nárranse narran as aventuras e pescudas dun detective algo escéptico chamado Nivardo Castro, á vez que se ofrece un amplo
percorrido gastronómico, artístico e cultural pola cidade do Apóstolo.

Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.
Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, neste apartado do Informe.

Reigosa, Carlos G., Homes de tras da Corda, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Peto, nº 30, serie
Literaria, 153 pp. (ISBN: 84-8302-589-2).
Reedición desta colección de relatos xa publicados por Carlos González Reigosa (Pastoriza, Lugo, 1948) no ano 1982,que se
presenta agora en formato de peto. Ábrese cunha breve biobibliografía do autor, na que se dan a coñecer os títulos publicados
ata a actualidade. A seguir, reprodúcese o “prólogo” que Ánxel Fole realizara para a primeira edición, unha introducción na que
nos achega aos seus contactos co espacio no que se desenvolven os contos, ademais de se referir aos principais cultivadores
deste xénero en Galicia. A colaboración de Fole está seguida dun “limiar” de Carlos G. Reigosa, no que describe a terra que o
viu nacer e explica a xénese e as característica desta obra de oito relatos titulados dos que sete deles se desenvolven en Tras da
Corda, unha comarca do norte de Lugo. Con gran influencia da literatura popular de transmisión oral, recollen lendas, crenzas
ou anécdotas que lles acontecen a personaxes imaxinarios desta zona.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Homes de tras da Corda”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 203, 31 marzo 2001, p. 3.
Breve comentario acompañado dunhas sucintas notas sobre o autor, da publicación nunha nova colección desta obra de Carlos
G. Reigosa editada inicialmente en 1982, e que agora aparece na colección “Xerais -Peto”.

Rivas, Manuel, ¿Que me queres, amor?, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Editorial Galaxia, col.
Biblioteca Galega 120, nº 98, 2001, 195 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-88254-74-1) (ISBN de
Editorial Galaxia: 84-8288-485-9).
Reedición da obra de Manuel Rivas (A Coruña, 1957) publicada en 1995 e galardoada co Premio Torrente Ballester 1995 e co
Premio Nacional de Literatura 1996. A obra, que debe o seu título a un verso do trobador Fernando Esquío, recolle os dez
relatos polos que recibiu o Premio Torrente Ballester 1995 e outros seis (“A lingua das bolboretas”, “O míster&Iron Maiden”,
“O inmenso camposanto da Habana”, “Debuxos animados”, “Unha flor branca para os morcegos” e “A luz de Yoko”) que o
autor incluíu xa na primeira edición. Todos os textos tratan temas de actualidade vinculados á violencia, á incomprensión, á
soidade, etc. e o seu nexo de unión é a incomunicación entre os individuos, ademais de estar ambientados na época actual e
parte deles trascorrer na cidade da Coruña. “Que me queres, amor?” narra un atraco con fatais consecuencias; “A lingua das
bolboretas” narra dende a primeira persoa dun neno de seis anos a súa relación co mestre da aldea, que é arrestado por apoiar a
ideoloxía republicana; o protagonista de “Un saxo na néboa” é un neno de quince anos que se namora dunha nena que con catro
anos foi atacada polos lobos; “A leiteira de Vermeer” é a reproduccción en prosa do poema “A leiteira” de Costa da morte
blues; “Só por aí” narra os problemas existentes entre un fillo adolescente e os seus pais; en “Vostedes serán moi felices” un
narrador observador narra a relación existente entre un matrimonio de clase social alta e os seus criados; en “Carmiña”, cunha
voz narrativa en primeira persoa

cóntansenos as razóns polas que rematou unha relación sentimental, baseada no sexo; “O mister&Iron Maiden” narra a mala
relación entre un pai e un fillo, e cómo este último morre ante os ollos do pai; “O inmenso camposanto da Habana” describe o
regreso dun emigrante que morre nun bar da súa familia ante a indiferencia de todos; “A moza do pantalón prata” conta os
minutos finais dun atentado político no que tamén morre unha rapaza; “Conga, conga” describe a crueldade duns nenos cun
mozo que se ve na necesidade de traballar como pallaso; en “Cousas” os elementos inertes dunha habitación comentan o
asesinato do seu propietario; “Debuxos animados” conta como unha muller engana ao seu exmozo para envelenalo; o
protagonista de “Unha flor branca para os morcegos” é un policía que recibe na comisaría á nai dun narcotraficante que está soa
e abandoada; e, finalmente, “A luz de Yoko”, que describe a obsesión que moitos nenos de hoxe en día teñen pola televisión.

Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.
Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, neste apartado do Informe.

Rivas, Manuel, Un millón de vacas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, nº 42, 2001, 93 pp.
(ISBN: 84-8302-658-9).
Este libro de relatos, que toma o título dun deles, reaparece máis dunha década despois da súa primeira edición, pero nesta
ocasión Manuel Rivas (A Coruña, 1957) engade un novo relato titulado “Madonna (Conto de Nadal)”, historia na que,
precisamente, as vacas cobran protagonismo. Moitos destes relatos, máis que verdadeiras historias, son estampas de situacións
concretas das vidas de distintos personaxes, como os músicos que aparecen en “Os fillos de Luc & Fer”, o pintor de “O artista
de provincias”, o emigrante de “O inglés” ou o político de “Unha visita ó mercado”. Todos eles son escritos nos que se mostran,
pois, distintas personalidades e distintas situacións das vidas cotiás destes personaxes, que serven para afondar no seu interior,
suxerindo na maioría dos casos cales son as principais preocupacións e metas da súa vida.

Recensións:
- Armando Requeixo, “Obras que volven”, Tempos Novos, nº 54, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, novembro 2001, p.
70.
Ver Alonso, Fran, Silencio, neste apartado do Informe.

Referencias varias:
- AFA, “Manuel Rivas, o millón de vacas máis unha”, O Correo Galego, “AFA”, 11 agosto 2001, p. 32.
Anuncia a saída da novena edición da obra de Manuel Rivas da que destaca, ademais do éxito acadado nos quince anos
transcorridos dende a súa publicación, a inclusión dun novo relato titulado “Madonna (Conto de Nadal)”. Caracteriza a obra
como prosa “limpa e tenra” que xa anunciaba a calidade das obras posteriores do autor. Tamén alude á publicación de
Cincuenta asasinatos breves e un prólogo (2001), de Antonio Sánchez Lorenzo, reflexionando finalmente sobre a natureza dos
relatos, dos que di que son froito dun gran traballo de síntese e reducción, historias que falan doutros mundos e que mergullan
ao lector “nunha irrealidade cotiá e tebrosa”.
- X. Fraga, “Manuel Rivas prepara unha nova novela e un volume de relatos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 28 agosto 2001, p.
21.
Ademais de referirse á novela e volume de relatos que está preparando Manuel Rivas, faise eco da reedición de Un millón de
vacas, que inclúe o novo relato titulado “Madonna (Conto de Nadal)”, no que alude ao fenómeno das vacas tolas.

- M. Blanco Rivas, “Un millón de vacas”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 229, 6 outubro 2001, p. 2.

Dáse conta da novena reedición, quince anos despois da súa publicación, de Un millón de vacas, de Manuel Rivas. Asemade,
cualifícase esta obra como “un referente inexcusable” e como “un auténtico clásico”. Tamén se sinala que este libro xa presenta
as características da linguaxe que caracterizarán a este autor en obras posteriores e destácase a inclusión dun novo relato,
“Madonna (Conto de nadal)”, dentro desta edición.

San-Martín Domínguez, Octavio, Contos peneirados, ilust. Manuel Beiró Buxán, Padrón: Concello de
Padrón (Concellería de Cultura), 2001, 43 pp. (DL: C-2407/2001).
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Referencias varias:
- C. B., “Padrón rendirá hoy un homenaje a la figura de Octavio San Martín con la presentación de un libro facsímil”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 novembro 2001, p. 34.
Anuncia a homenaxe a Octavio San Martín por parte do Concello de Padrón, na que, ademais, da presentación da edición
facsimilar da súa obra Contos Peneirados, tamén terá lugar unha conferencia de Avelino Abuín de Tembra, na que se referirá á
vinculación do autor con esa vila.
- Manuel Dourado Deira, “Premio ‘Maruxa Villanueva’ e velada poético musical”, El Correo Gallego, “Barbarousa”, 27
novembro 2001, p. 33.
Alude a dous acontecementos culturais de Padrón, indicando que deste xeito este concello fixo honor ao seu apelativo de “Vila
de Rosalía”. Sinala que con estes dous actos se rendeu homenaxe a dúas figuras importantes desta vila: a Octavio Sanmartín, na
celebración do seu centenario, e a Maruxa Villanueva, no terceiro aniversario do seu pasamento. Destaca

a ambos personaxes sinalando, ademais, que o concello padronés, coa colaboración do Consello da Cultura, editou un volume
coa narrativa de don Octavio, e que o gañador do certame teatral que honra a Maruxa Villanueva foi Roberto Vidal Bolaño,
autor que ten un prestixio ben gañado no mundo do teatro. Por último, menciona que fronte á Casa-Museo de Rosalía se
instalou un busto de Maruxa, obra de Camilo Rodríguez.

Torres, Xohana, Adiós María, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Editorial Galaxia, col. Biblioteca
Galega 120, nº 48, 2001, 221 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-88254-86-5) (ISBN de Editorial
Galaxia: 84-8288-499-9).
Novela publicada por primeira vez en 1971 e coa que Xohana Torres (Santiago de Compostela, 1931), se achega ao movemento
da Nova Narrativa Galega. A protagonista e narradora ao mesmo tempo é unha rapaza de quince anos que vai relatando de
maneira subxectiva a historia da súa familia, os Briz. Na mesma casa viven os avós, os pais e a protagonista, Maxa, xunto aos
seus dous irmáns. Sen embargo, os pais teñen que marchar a Francia a traballar, posto que ao pai despedírano do traballo e non
conseguía atopar outro; a partir de aquí a vida de Maxa vese alterada por completo. Ela é a que ten que ter conta das cousas da
casa e coidar do seu irmán pequeno. Por todo isto xa non asiste ás clases de secretariado de dirección nin ten tempo para estar
coas amigas, polo que se sente verdadeiramente afogada neste ambiente. Polas noites sempre ten intención de escribirlle aos
pais e contarlles que a súa non é a vida dunha rapaza de quince anos, pero logo sempre remata contándolles o mesmo e non
todos os problemas que teñen, tanto ela como a súa familia, e que na novela se describen detalladamente a través da súa mirada.
Despois de case dous anos, o ritmo de vida que levaba e a súa maneira de crecer fan que a anemia a obrigue a descansar máis e
a tomar o aire, polo que no final da obra, xa máis animada, mesmo conta algunhas das súas ideas para escribir unha novela, na
que as protagonistas serán totalmente diferentes a ela porque nesa historia non quere amolar á xente con problemas alleos.

Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.
Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, neste apartado do Informe.

Valladares, Marcial, Maxina ou a filla espúria, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/ Edicións Xerais de
Galicia, col. Biblioteca Galega 120, nº 6, 2001, 119 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-8825485-7)
(ISBN de Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-736-4).
Reedición de Maxina ou a filla espúrea, de Marcial Valladares (A Estrada, 1821-1903), publicada por primeira vez en 1880 e
considerada a primeira novela galega do século XIX. A obra, que está estructurada en dezasete capítulos, comeza in media res e
o autor recorre á técnica do flash-back en varias ocasións. Está ambientada na segunda metade do século XIX e a acción
transcorre na área compostelana, sendo relevante o tratamento diglósico da lingua, xa que os personaxes urbanos falan castelán
e os rurais galego. O contido da obra xira ao redor de dúas historias: por unha banda, a misteriosa violación de Otilia Santi-Petri
(froito da que nace Maxina) e a súa relación co señorito de Rebordán; pola outra, as peripecias vitais desta nena, que é recollida
da inclusa por unha parella de labregos e que vai ascender socialmente gracias ao seu avó paterno, dun xeito totalmente casual.

Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.
Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, neste apartado do Informe.

Vázquez Taboada, Ángel, As noites no fogar e outros relatos. Ángel Vázquez Taboada, ed., introd. e notas
Mª Alexandra Cabaleiro Carro, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades/Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de
Política Lingüística), 2001, 207 pp. (ISBN: 84-453-3105-1).
Recompilación dos textos de Ángel Vázquez Taboada, autor do que non se ofrecen a penas datos biográficos pola
imposibilidade, como explica pormenorizadamente a editora Alexandra Cabaleiro Carro, de atopar información referida á vida
deste persoeiro, que por veces asinaba como A. V. T. e que mantivo moita relación coa intelectualidade galega de entre séculos.
Fai tamén Alexandra Cabaleiro unha pormenorizada descrición das fontes que se relacionan, dalgún xeito, co autor e céntrase
na súa producción literaria e xornalística. Da primeira destaca as súas obras As noites no fogar (1888) e No fiandón. Contos de
tódolos cores (1889), ademais de sinalar outras obras en castelán e os abondosos artigos que publicou en cabeceiras como A
Monteira ou A Fuliada. Tamén se fai un percorrido pola producción narrativa galega que se produciu nos anos en que publicaba
Vázquez Taboada con autores como Marcial Valladares, Manuel Lois Vázquez ou Heraclio Pérez Placer, cunha narrativa na
que predominaba a temática folclorista e realista. Achégase á prosa narrativa de Vázquez Taboada atendendo a aspectos como
os recursos expresivos, a estructura textual, o espacio, o tempo, a modalización ou a tipoloxía dos personaxes. Algunhas
consideracións sobre a lingua, os criterios de edición e a bibliografía consultada dan paso á reproducción dos textos antologados
deste autor do século XIX.

Recensións:
- Teresa Monteagudo, “Vázquez Taboada, un esquecido máis próximo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 109, 26
decembro 2001, p. 3.
Infórmase da publicación de tres novos volumes da colección “Narrativa recuperada”, que edita o Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades. Tamén se destaca o interese desta colección por achegarnos a obras en prosa de finais do século
XIX e principios do XX. A seguir, céntrase o comentario en As noites no fogar e outros textos, en edición de Alexandra
Cabaleiro Carro, salientando que a obra supón a recuperación da figura de Ángel Vázquez Taboada. Resáltase a dificultade do
labor de recompilación de datos biográficos, pola vinculación do autor con tres cidades galegas diferentes, e as atinadas
conclusións da editora, nas que sobrancea o compromiso deste intelectual coa Galicia do seu tempo. Tamén se fai referencia á
producción recompilada nesta obra, ás coidadosas notas a pé de páxina e á importancia de poñer ao alcance dos estudiosos unha
producción esparexida por diferentes medios de difícil acceso.

I. 3. Narradores traducidos ou versionados
Cancela, Arturo, O culto dos heroes, trad. Eduardo Blanco-Amor, ed. e introd. de A. Capelán, Santiago
de Compostela: Laiovento Edicións, maio 2001, 126 pp. (ISBN: 84-89896-91-7).
Edición da traducción inédita que Eduardo Blanco-Amor fixo ao galego do conto “O culto dos heroes”, incluído na obra Tres
relatos porteños (1922), do intelectual arxentino de orixe galega Arturo Cancela (Buenos Aires, 1892-1957). No estudio
introductorio, “Ao redor dunha traducción inédita de Eduardo Blanco-Amor”, Antón Capelán explica a orixe deste traballo do
escritor ourensán. Primeiramente, sitúa as posíbeis causas do descoñecemento da existencia deste texto por parte da crítica ao
analizar a traxectoria de Blanco-Amor no contexto sociocultural e político da capital arxentina nos anos 20. Seguidamente,
aborda o papel de Blanco-Amor na revista bonaerense Céltiga (1920-1932), voceiro dos nacionalistas galegos en Arxentina,
sobre todo, como “ponte cultural” entre os exiliados e a intelectualidade daquel país e, máis cocretamente, no que respecta á
polémica coñecida como “meridiano cultural” (1927-1928). Tras resumir o panorama nacionalista do primeiro cuarto do século
XX en Galicia, con especial interese polas súas ramificacións culturais, destaca a “Biblioteca Gallega” de Céltiga como
instrumento de difusión da literatura galega (especialmente da

Colección Lar e da Editorial Nós) en Sudámerica. Finalmente, céntrase no libro e na traxectoria de Cancela, así como nas
causas da escolla deste texto por parte de Blanco-Amor, que o remitiu a Leandro Carré para ser publicado en Lar cando esta
colección xa tiña desaparecido a comezos de 1928. “O culto dos heroes” comprende nove capítulos que teñen como
protagonista ao emigrante asturiano Xan Martín, burgués instalado en Buenos Aires e enriquecido polos negocios gandeiros. En
clave humorística, asistimos tanto ao espírito depredador de Xan Martín, que potencia o aspecto lucrativo antes que a
solidariedade cos seus paisanos máis humildes e desfavorecidos, coma sobre todo á concorrencia entre a súa nova clase social, á
que chegou pola vía económica, e aos hábitos e usos desa mesma oligarquía pretendidos pola filla, dona Xana Martín de Álava.
Así mesmo, inclúense un prólogo, que serviría de presentación ao lectores de Lar, e un artigo asinado para Céltiga, nos que
Blanco-Amor fala da obra e da figura de Arturo Cancela.

Referencias varias:
- X. L. Méndez Ferrín, “Hombre de esquina rosada”, Faro de Vigo, “Os camiños da vida”, 1 xuño 2001, p. 2.
Breve comentario sobre a traducción feita ao galego por Eduardo Blanco Amor dunha novela do arxentino Arturo Cancela.
Sinala que a obra conta cun prólogo “que é lección maxistral da autoría de Antón Capelán” e alude máis pormenorizadamente
ao contido do citado prólogo.

-F. Martínez Bouzas, “Eduardo Blanco Amor, traductor”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 373, 28 xuño 2001, p. 6.

Para situar a obra que Eduardo Blanco Amor traducira en 1928 ao galego, e que agora edita Laiovento cun amplo estudio de
Antón Capelán, fala sobre a figura e a obra de Arturo Cancela, do que Blanco Amor só traduciu o último texto de Tres relatos
porteños e que Cancela titulara “El culto de los héroes”. Sobre este autor subliña Martínez Bouzas
o feito de ser fillo de emigrantes galegos e de contar no máis substancioso da súa obra coa colaboración da súa muller, Pilar
Lusarreta. Respecto á traducción feita por Blanco Amor e que Antón Capelán mantén nesta edición, salienta o feito de que se
trata dun texto cheo de hiperenxebrismos, vulgarismos e castelanismos que serve para comprobar a evolución do galego
literario do propio Blanco Amor.
- M. Blanco Rivas, “O culto dos heroes”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 220, 4 agosto 2001, p. 2.
Ofrécese unha presentación do autor desta obra e faise especial fincapé na diversidade dos seus traballos. A seguir, sinálase o
contido deste volume, destacando o feito de que fora a primeira traducción de Blanco-Amor do orixinal titulado Tres relatos
porteños.

Carter, Angela, Venus Negra, trad. de Xela Arias e Xabier Muguerza Martínez, limiar de Teresa Caneda,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Peto, serie As Literatas, nº 42, 2001, 185 pp. (ISB: 84-8302-702X).
Libro de contos da autora inglesa Angela Carter (Sussex, 1940-1992), con limiar de Teresa Caneda e traducción de Xela Arias
en colaboración con Xabier Muguerza Martínez. Este volume é unha colección de oito relatos nos que a autora ofrece unha
serie de retratos e versións “corrixidas” da vida de ilustres protagonistas, mesmo símbolos dunha cultura occidental. “Venus
negra”, “O bico”, “Nosa Señora da Masacre”, “O Gabinete de Edgar Allan Poe”, “Obertura e música incidental para ‘Soño
dunha noite de verán”, “Pedro e o Lobo”, “O neno da cociña” e “Os asasinatos da machada en Fall River” son as historias nas
que Carter expón o carácter sexista, racista e deshumanizador de moitos dos estereotipos da nosa cultura. Así, as nocións
tradicionais de feminidade e masculinidade aparecen ridiculizadas nestes relatos protagonizados por mulleres.

Referencias varias:
-Ágatha de Santos, “María Xosé Queizán reúne la mejor narrativa femenina en una colección”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10
novembro 2001, p. 48.

Dá conta da presentación en Vigo da colección de narrativa feminina “As literatas”, que dirixe Mª Xosé Queizán en Xerais.
Segundo a directora, o proxecto pretende achegar esta literatura a todos os públicos para que as escritoras gañen lectores nun
contexto discriminatorio máis evidente no campo da narrativa. Sinala que o principal criterio de selección é a calidade literaria,
a ideoloxía e a busca de compaxinar estilos e ténicas. Remata lembrando os títulos publicados ata o momento como Fenda,
loucura e morte (1999), de Karen Blixen; Canon de alcoba (2000), de Tununa Mercado; O gran caderno (2000), de Agota
Kristof; Xeo e lume (2001), de Andrea Dworkin; O home é un grande faisán do mundo (2001), de Herta Müller; As fillas do
difunto coronel (2001), de Katherine Mansfield; e Venus negra, de Angela Carter.

Castro, Rosalía de, O cabaleiro das botas azuis (El caballero de las botas azules), Noia-A Coruña:
Editorial Toxosoutos, col. Trasmontes, nº 1, 2001, 255 pp. (ISBN: 84-95622-13-0).
Esta obra de Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837 - Padrón, 1885), baseada na versión castelá publicada en 1867,
pero que non inclúe o estudio preliminar e o prólogo que alí se titulaba “Un hombre y una musa”, ve agora a luz en galego. No
primeiro capítulo descríbese o encontro entre os dous protagonistas antagónicos da obra: o misterioso Cabaleiro das botas azuis,
o Duque da Gloria, e o señor da Albuérniga. Nos seguintes capítulos, amósase a expectación que a aparición do Cabaleiro
espertou entre a xente de Madrid, presentando, deste xeito, os personaxes que van ter certa entidade na narración. Aparecen,
entre outros, Pelasgo, director dun xornal, Mariquiña e a súa tía Dorotea, habitantes da Corredoira do Can, e a Condesa da
Pampa, Casimira, a marquesiña de Mara-Mari e a señora de Vinca-Rúa, mulleres que representan a alta sociedade madrileña.
Nos capítulos VII, VIII e IX a atención volve centrarse no señor de Albuérniga: explícase o tormento que o recordo do
Cabaleiro provoca nel e a súa decisión de fuxir lonxe. A continuación, relátanse unha serie de encontros que o Duque da Gloria
mantén coas representantes da alta sociedade. A admiración e curiosidade que senten polo Cabaleiro ten como resposta a
humillación que xorde ao seren postos ao descuberto os seus defectos. Repítese esta situación con outras mozas madrileñas que
tamén se senten fascinadas polo misterioso Duque. O Cabaleiro tan só se amosa amábel nos encontros con Mariquiña: aconsella
á moza para que a historia con Melchor, o seu namo rado, teña un final feliz. Nos últimos capítulos, celébrase unha cea na casa
do señor de Albuérniga na que todos os invitados rematan cun cascabel no pescozo, símbolo da denuncia dos males da
sociedade. Finalmente, o Duque da Gloria convértese nunha estatua que aparece tendida sobre un elevado catafalco.

Christie, Agatha, O asasinato de Roger Ackroyd (The Murder of Roger Ackroyd), trad. Miguel Pérez
Romero, Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca Agatha Christie, nº 2, marzo 2001, 241 pp. (ISBN: 848288-437-9).
Traducción da novela policíaca da escritora inglesa Agatha Christie (Torquay, 1891-Wallingford, 1976). O libro está dividido
en vintesete capítulos. Neles, comézase narrando o suicidio da señora Ferrars para despois centrarse no asasinato de Roger
Ackroyd. Hércules Poirot, retirado á vila de King’s Abbot, ocúpase de resolver o caso ante a petición da sobriña do morto, a
señorita Flora. Todos os indicios apuntan cara ao fillo adoptivo do falecido, Ralph Paton. Poirot ten que descubrir o sucedido
sorteando as mentiras de todos os sospeitosos. Todo se resolve tras unha reunión final do detective cos sospeitosos na que aquel
nos explica o que el foi descubrindo.
Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Unha nova trama de Agatha Christie”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 234, 10 novembro 2001, p. 2.

Achega ao novo número da colección da Biblioteca Agatha Christie que Galaxia está editando. Comeza sinalando a súa
adscrición ao xénero policial nacido no século XIX como froito da época industrial e urbana, do que Edgar Allan Poe foi
o principal precursor. Sitúa a autora da obra no seu contexto histórico e repasa a obra que deixou publicada, destacando
Asesinato en Oriente Express (1934) e a peza teatral A ratonera (1952), que se mantivo vinte anos na carteleira londiniense,
ademais de achegarse ao argumento desta última entrega, no que inspector Hércules Poirot ten que enfrontarse a un novo caso.

- Moisés Rodríguez Barcia, “Máis misterio”, Guía dos libros novos, nº 35, “Narrativa”, decembro 2001, p. 22.
Dada a escaseza de novidades editoriais no eido da traducción, refírese a esta novela aproveitando o bo momento que está a
vivir o xénero policial a nivel internacional. Sobrancea que a acción se sitúa no medio rural e que un dos personaxes leva a cabo
a narración en primeira persoa. Por outra parte, pondera as vantaxes e os inconvenientes do xeito de escribir desta autora
británica tan centrado no final da obra. A traducción merécelle unha valoración moi positiva, mais solicita unha revisión
lingüística máis rigorosa. Antes de rematar, critica o deseño da capa por ser pouco acaído para este tipo de colección.

Christie, Agatha, Cianuro espumoso (Sparkling cyanide), trad. María Cameselle, Vigo: Editorial Galaxia,
col. Biblioteca Agatha Christie, nº 3, novembro 2001, 232 pp. (ISBN: 84-8288-479-4).
Esta novela policíaca de Agatha Christie (Torquay, 1891-Wallingford, 1976) constrúese a través dun narrador omnisciente,
situado no Londres da segunda metade do século XX, e ten como fío conductor a pescuda do asasino de Rosmary Burton. O que
en principio parecía ser un suicidio, inxesta de cianuro dunha copa de champaña o día no que a víctima celebraba o seu
aniversario, convértese un ano despois nun crime. Intriga e suspense enganchan ao lector ata o final. A autora, na súa liña, vai
sementando indicios e pistas ao longo de toda a narración. O culpable agáchase no círculo máis próximo da falecida. Todos
semellan sospeitosos, pois todos teñen un motivo: Iris Marle, a súa irmá, herdaría toda a súa fortuna; George, o seu home, por
despeito; Ruth Lessing, a secretaria de George, odiábaa; Stephen Farraday, o seu amante, vía peligrar o seu matrimonio e a súa
brillante carreira de político, etc. Imos coñecendo a historia parcialmente, segundo avanza a novela, que está estructurada en tres
libros. No primeiro preséntansenos os diferentes personaxes e os seus posíbeis móbiles; no segundo, George, sospeitando que
alguén matara a Rosemary, teima en descubrir a verdade e prepara unha festa igual á dun ano antes, que remata coa súa propia
morte en circunstancias similares; no terceiro entra en acción o triángulo de investigadores, formado polo coronel Race, o
inspector xefe Kemp de Scotland Yard e Anthony Browne. Este último, sospeitoso ao principio, é quen resolve o misterio dos
dous crimes evitando un terceiro. A solución, coma sempre, resulta ser a máis imprevisíbel para o lector.

Dworkin, Andrea, Xeo e lume (Ice and fire), prólogo de Mónica Bar Cendón, trad. Cristina Veiga Novoa,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Peto, serie As Literatas, nº 32, 2001, 211 pp. (ISBN: 84-8302-6376).
Xeo e lume, de Andrea Dworkin (Cadem-New Yersey, 1946) tivo moitas dificultades para publicarse nos Estados Unidos,
motivo polo que saíu á luz primeiro no Reino Unido, no ano 1986 e, ao ano seguinte, nos Estados Unidos. Trátase dunha obra
que pretende interpretar “o corpus ideolóxico do feminismo radical americano dos últimos 25 anos”. Achégase, deste xeito, ao
mundo da pornografía e da prostitución, da man da súa protagonista, que aspira a se converter en escritora. Así mesmo, na obra
ofrécense “recordos da infancia, relacións familiares ou aspectos sociais como o racismo, a marxinación de clase e tratados
desde unha perspectiva feminista de esquerdas”. Cómpre engadir que a obra, dedicada a Elaine Markson, vai precedida por un
prólogo de Mónica Bar Cendón, titulado “Xeo e lume; a escrita é deus”. Para rematar, reprodúcense vintesete notas de Cristina
Veiga Novoa, traductora da obra.
Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Xeo e lume”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 211, 2 xuño 2001, p. 2.

Sinala que unha das virtudes desta novela é a de “interpretar o corpus ideolóxico do feminismo americano”, ademais de facer
unha análise da sexualidade feminina no marco da dominación patriarcal. Así mesmo, di que a vida da protagonista
transcende ao mundo colectivo feminino e lembra que Andrea Dworkin liderou o grupo Mulleres contra a pornografía en
1979.
- Moisés Rodríguez Barcia, “Feminismo á americana”, Guía dos libros novos, nº 33, “Narrativa”, outubro 2001, p. 25.

Comeza explicando que Dworkin é unha activista feminista americana inimiga da pornografía e cunha mentalidade moi negativa
respecto da masculinidade, causas polas que foi acusada de reprimida. Dá conta do argumento da novela e comenta que coincide
parcialmente coa biografía da autora. Cualifica a linguaxe de “dura e directa”, nota a ambientación onírica e fai fincapé na
despersonalización que transmite o texto, que chega incluso a denominar os personaxes con letras. Respecto do prólogo, indica
que se debería centrar máis na obra, dada a dificultade inherente que presenta a lectura, ca na autora e critícalle a Mónica Bar as
deficiencias na traducción dos termos onomásticos. De por parte, apunta algúns puntos menores onde a traducción é mellorábel,
o que non impide que lle conceda unha valoración moi positiva. En conxunto, ve con simpatía que poidamos acceder a un texto
de difusión tan restrinxida en Europa.
Referencias varias:

-Ágatha de Santos, “María Xosé Queizán reúne la mejor narrativa femenina en una colección”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10
novembro 2001, p. 48.
Ver Carter, Angela, Venus Negra, neste apartado do Informe.

Mansfield, Katherine, As fillas do defunto coronel, prólogo e trad. de Teresa Caneda, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Peto, serie As Literatas, nº 34, 2001, 82 pp. (ISBN: 84-8302-639-2).
Este pequeno libro conta cun prólogo introductorio co que a propia traductora lle ofrece ao lector galego unha sucinta imaxe da
escritora Katherine Mansfield (Nova Zelandia, 1890-Avon-Francia, 1923) e no que dá algunha información sobre a súa obra
literaria. A seguir inclúense os tres contos que compoñen o volume: no primeiro, que lle dá nome ao libro, “As fillas do defunto
coronel”, nárranse as primeiras vivencias de dúas irmáns logo da morte do seu pai, víctimas dun ambiente de represión e
aborrecemento do ámbito familiar no que se criaron. O segundo, “Estar no ceo”, conta a historia dunha muller que vive entre a
realidade do seu matrimonio e o desexo por outra muller. No último, “A festa do xardín”, relata como no decorrer dunha festa
dunha familia de clase alta morre un veciño, o que non impide que a festa se siga a celebrar, mais tamén ocorre que a filla dos
donos da casa acude ao velorio e coñece por primeira vez a crueza da vida.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “As fillas do defunto coronel. Katherine Mansfield”, Faro Vigo, “El Sábado”, nº 217, 14 xullo 2001,
p. 3.

Achega aos tres relatos que conforman a obra: o do mesmo título “As fillas do defunto coronel”, “Estar no ceo” e “A festa no
xardín”. Sinálase que os textos critican ideas e valores sociais, entre eles o concepto victoriano da familia ou a visión
romántica do amor, reflectindo a discriminación á que se viu sometida a muller a principio de século, ademais de analizar
diferentes aspectos do inconsciente.
- Moisés Rodríguez Barcia, “Recuperando a Katherine Mansfield”, Guía dos libros novos, nº 32, “Narrativa”, setembro 2001, p.
22.

Comenta que esta escritora neocelandesa (territorio daquela baixo dominio do Imperio Británico) estudiou en Londres, onde se
relacionou con figuras do nivel de Virginia Woolf, T. S. Eliot, Bertrand Russel ou Aldous Huxley. Indica tamén que tivo unha
vida heterodoxa, na que se inclúen relacións lésbicas, matrimonios que non duraron nin un día, aventuras diversas e unha morte
temperá, cando sumaba trinta e catro anos. Coida escasa a selección para este volume de unicamente tres contos, que teñen en
común a crítica da situación da muller na sociedade victoriana, cando Mansfield escribiu oitenta e oito, repartidos en cinco
obras. Relaciona o estilo desta autora con Chékhov por edificar os contos como se fosen un anaco dunha historia máis ampla.
De por parte, valora moi positivamente o prólogo e comenta algúns acertos e defectos da traducción. Así mesmo, préstalle
atención ás erratas, desviacións da norma oficial (castelanismos ou dialectalismos), frases incompletas, faltas de ortografía e
outras eivas do texto.

Referencias varias:
- Ágatha de Santos, “María Xosé Queizán reúne la mejor narrativa femenina en una colección”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10
novembro 2001, p. 48.
Ver Carter, Angela, Venus Negra, neste apartado do Informe.

Müller, Herta, O home é un grande faisán no mundo (Der Mensch ist ein Grosser Fasan auf der Welt,
1986), limiar de Marga Romero, trad. Franck Meyer, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Peto, serie
As Literatas, nº 33, 2001, 111 pp. (ISBN: 84-8302-642-2).
Volume que, segundo se nos indica no limiar, toma o seu título dun refrán romanés que equipara a torpeza do faisán á torpeza e
desgracia do home. Trátase dunha novela na que Herta Müller (Romanía, 1953) trata a difícil situación das persoas que tentan
volver ao seu lugar de orixe despois dunha guerra. A través de breves cadros con títulos independentes vaise dando conta de
como estas persoas, centrándose no caso da familia de Windisch, o muiñeiro, loitan para conseguir o pasaporte para regresar ás
súas orixes. O libro remata coa volta desta familia a Alemaña, lugar que xa non lles é tan familiar como eles pensaban.

Recensións:
-Moisés Rodríguez Barcia, “Un faisán de carnes correosas”, Guía dos libros novos, nº 31 “Narrativa”, xullo-agosto 2001, p. 22.
O saúdo á aparición de traduccións na colección Peto de Xerais deixa paso a unha serie de críticas que comezan co feito de que
a serie que reúne as escritoras nesta colección se denomine “Literatas”, mentres que a dos escritores recibe o

nome de “Literaria”. Afirma que non todo o que vén do estranxeiro é mellor e explica quén é Hertha Müller, salientando as
boas críticas obtidas no continente. Así mesmo, comenta o argumento e declara que se puido tirar moito máis do tema da vida
diaria na Europa comunista. Tamén lle apón á novela un ritmo lento, un estilo monótono e a presencia de pasaxes gratuítas e
desbotábeis. Relaciona esta obra co “ruralismo simplista” de Lupe Gómez. Tampouco se libran das críticas nin a traducción, da
que se explicitan algúns problemas léxicos e morfosintácticos, nin o prólogo, ao que se lle recrimina a pobreza de contido, a
redacción deficiente, a extensión excesiva e mais o feito de non ofrecer a traducción dos títulos das obras restantes da autora
romanesa.

Referencias varias:
-Ágatha de Santos, “María Xosé Queizán reúne la mejor narrativa femenina en una colección”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10
novembro 2001, p. 48.
Ver Carter, Angela, Venus Negra, neste apartado do Informe.

Pardo Bazán, Emilia, Os pazos de Ulloa (Los pazos de Ulloa), trad. Olga Patiño, Noia-A Coruña:
Toxosoutos, col. Trasmontes, nº 2, 2001, 274 pp. (ISBN: 84-95622-19-X).
Traducción da novela que Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851-1921) publicou no ano 1886. Estructurada nun total de trinta
capítulos, a obra lévanos a través dos ollos de Xián a ver a decadencia dunha clase social, a fidalguía. O protagonista é un
sacerdote que chega por vez primeira aos Pazos de Ulloa e se atopa de fronte cunha realidade insospeitada: os criados enganan
ao seu amo para paulatinamente usurparlle as súas posesións e este, acomodado no seu desleixo, deixa que se vaian
abandonando a facenda e as posesións. Ao recén chegado sacerdote cústalle amoldarse á súa nova situación, e só atopa
esperanza no máis pequeno do fogar, o fillo espúreo do amo coa súa criada. Na súa educación inviste Xián os seus esforzos e
con empeño consegue ir transformando os Pazos de Ulloa, pero finalmente a realidade trócase traxicamente e o sacerdote
decide afastarse por sempre daquela casa. Coa sinxeleza que caracteriza a prosa de Pardo Bazán e a fidelidade posta na
traducción por Olga Patiño, nesta obra reflíctese unha Galicia rural contraposta á aparencia social presente na cidade baixo unha
pluma cargada de realismo.

Sánchez Lorenzo, Antonio, Cincuenta asasinatos breves e un prólogo (Fifty-two long novels. Deaths and
passions without telling tales), prólogo de Antonio Sánchez Lorenzo, ed. e trad. Ramón Gutiérrez
Izquierdo, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, nº 167, maio 2001, 197 pp. (ISBN: 84-8302630-9).
Antonio Sánchez Lorenzo presenta un total de cincuenta relatos breves, máis “un apéndice”, que contén outros tres, e “Avance
do próximo título”, que contén un máis. En todos eles se narran acontecementos cotiáns, como un enterro ou a volta á casa duns
anciáns que viven nun asilo, e outros non relacionados co acontecer diario, pero que xa resultan habituais para os lectores pola
súa recorrencia literaria, como o crime perfecto ou o mito da bela e a besta. Todos eles están revestidos, ademais, dunha tintura
tráxica que se converte no fío conductor da obra: a presencia, xa sexa directamente mencionada ou só aludida, da morte, unha
morte que, á súa vez, aparece en ocasións como algo provocado ou buscado polos propios protagonistas, pero que noutros casos
non é senón o destino final de todo ser vivinte.
Recensións:
- A. R., “Arte da enteveada”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 101, 31 outubro 2001, p. 3.

Advírtese nesta obra unha gran riqueza referencial, con ecos de autores como Coleridge, Wells ou Monterroso, pero, sobre
todo, de Borges. Nótase a preponderancia da temática negra e da ciencia-ficción e sinálase o importante papel que se lle
reserva ao azar, ao destino e á presentación irónica de realidades duras. Trala análise do “xogo cervantino de autores
especulares” apúntase como autor deste volume ao investigador literario Ramón Gutiérrez Izquierdo.
- Joaquim Ventura, “Cincuenta dianas”, Guía dos libros novos, nº 35, “Narrativa”, decembro 2001, p. 23.

Tras declararse en desacordo coas análises exclusivamente textuais, explica a necesidade de ter en conta o factor mercantil á
hora de estudiar unha obra literaria e especula sobre o libro tomado como mercadoría. Indica que o fío conductor dos relatos,
malia ao título, é a morte en maior medida có asasinato. Comenta que Antonio Sánchez fai nesta obra, de ton
predominantemente irónico, crítica social, pasándoa previamente pola peneira da abstracción. Entre todas as narracións salienta
“Fuga da monotonía”, “Os visitantes”, “A falsa besta”, “Cinco problemas”, “Unha moza sen sorte”, “Domingo de parricidio”,
“Ovación”, “Revirado”, “A rosa” e mais “Caníbales”.
Referencias varias:
- AFA, “Manuel Rivas, o millón de vacas máis unha”, O Correo Galego, “AFA”, 11 agosto 2001, p. 32.

Ver Rivas, Manuel, Un millón de vacas no apartado I. 2. deste Informe.
- Marcos Valcárcel, “Microrrelatos e xogo literario”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 14 decembro 2001, p. 2.

Refírese a esta obra de Antonio Sánchez Lorenzo que define como un xogo literario de gran calidade no que se mestura
metaliteratura e relatos ultracurtos, dando exemplos de autores que cultivan este tipo de literatura. Dise que a lectura do prólogo
é imprescindíbel para a comprensión da obra, que nos microrrelatos a característica máis sobranceira é a capacidade de
suxestión, o emprego de múltiples rexistros e a busca do asombro por parte do lector, ademais da reflexión, da presencia do
humor, dos símbolos, da fantasía ou do erotismo.

Vian, Boris, A escuma dos días (L´écume des jours), trad., introd. e notas Henrique Harguindey Banet,
Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col. Narrativa, nº 152, xullo 2001, 215 pp. (ISBN: 8489896-93-3).
O novelista francés Boris Vian (París, 1920-1959) achéganos “unha historia iniciática da mocidade na aprendizaxe da vida
adulta”, tal como subliña H. Harguindey no limiar, onde lembra a vida do autor e realiza unha breve aproximación á presente
novela. Esta xira arredor das vivencias dun singular grupo de amigos, entre eles, as parellas formadas por Colin e Cloé e Chick
e Alise, que sofren unha evolución negativa conforme avanza a narración. Unha serie de fatais acontecementos propicia que os
mozos pasen da vitalidade inicial á máis grande decepción e desolación. Colin e Cloé, “parella central”, gozaban de estabilidade
sentimental e económica ata que, ao pouco de casaren, ela enferma. Principia daquela unha paulatina degradación que remata
coa morte de Cloé. Outro tanto lles ocorre a Alise e Chick: a obsesión del, ou mellor fanatismo, por coleccionar libros e
obxectos de Partre –parodia de Sartre– condúceos a un final desgraciado. Estamos, en definitiva, ante unha novela na que a
fantasía se sobrepón á realidade e onde non faltan o humor sarcástico e a fina ironía, deixándose ver en ocasións o pensamento
do autor en relación a certos temas da súa sociedade que lle preocupan.

Recensións:

- M. Blanco Rivas, “Unha historia de amor nun mundo fantástico”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 230, 13 outubro 2001,
p. 2.
Dá conta da traxectoria artística de Boris Vian, un dos autores máis estimados da literatura francesa contemporánea, cultivador
de poesía, relato, novela, crónica, teatro e outros xéneros, e achéganos á estructura e argumento dunha das súas obras, que vén
de ser publicada en galego por Edicións Laiovento, A escuma dos días (1947). Dela indícase que narra unha delicada historia de
amor nun mundo fantástico e sorprendente no que os protagonistas son invadidos por unha estraña melancolía que remata con
eles pouco a pouco. Repasa a biografía do autor e destaca que, malia á súa curta existencia, acadou ser o preferido
literariamente polos franceses con relatos como “As formigas”, “O outono en Pekín” ou “A herba vermella”, entre outros.

- Moisés Rodríguez Barcia, “Peculiar amor xuvenil”, Guía dos libros novos, nº 34, “Narrativa”, novembro 2001, p. 24.
Acha o recensionista que esta versión de A escuma dos días se debe á iniciativa persoal de Henrique Harguindey, a quen sitúa
como referencia da traducción do francés ao galego. A continuación, fai unha presentación de Vian, sobranceando os
numerosos campos nos que traballou. Canto á esta obra, enxérgalle influencias da música jazz e de Dafnis e Chloé e indica que
narra unha iniciación ao amor con moitos paralelismos coa vida do propio autor. Apunta tamén que Vian se ri nela de
persoeiros consagrados como Beauvoir ou Sartre. Así mesmo, resalta que o autor galo amosa tamén aquí o seu talento como
creador de lingua. Avalía moi positivamente a traducción, á que só lle critica as anotacións, que clarean

cuestións relativamente doadas e deixan na escuridade outras máis difíciles e complicadas. Pola contra, expón unha serie de
incongruencias lingüísticas e erros e expresa a necesidade de someter o texto a un revisor lingüístico antes de publicalo.

II. Poesía

II. 1. Poetas galegos

Abel Vilela, Adolfo de (coord. e dir.), Poemas e contos da muralla, Lugo: Concello de Lugo, 2001, 175
pp. (DL: VG-1051-2001).
Como se indicaba no apartado I. 1 deste Informe, o presente volume recolle os traballos de diferentes autores e poetas lugueses
con motivo da declaración da Muralla como monumento Patrimonio da Humanidade. A seguir dáse conta dos poemas incluídos
na obra. O primeiro poeta seleccionado é Claudio Rodríguez Fer co poema “Homenaxe a Ánxel Fole proxecto de revolución na
Muralla de Lugo (Un vello e un rapaz)”, no que lembra ao escritor lugués e sinala que a composición permanecía inédita dende
os anos oitenta. Vai acompañada do debuxo de Sara Lamas. Séguenlle os poemas de Manuel Celso Matalobos, o primeiro
titulado “A Mosqueira”, no que o eu poético lanza todos os sentimentos en primeira persoa que lle suxire a muralla, pero sen
citala explicitamente; o segundo, “Pedra e ceo”, versa sobre a procura da muralla “aló onde as entrelas/inundan/un mar de
eternidade”; e o terceiro é unha serie de cantigas ao estilo medieval, dúas de amor e unha de amigo. Os debuxos son de Jorge
López. Outro poeta é Manuel María, que dedica os seus versos a Camilo Gómez Torres, nunha composición que está
conformada por dez estrofas titulada “Para entrar ou saír por cada

unha das dez portas da muralla romana de Lugo”, acompañada dos debuxos de Christian Villamide. Manuel Xosé Neira
recompila os poemas “A muralla animada”, “Matinal de ausencia e soño”, “A cidade de Dánae* Diana” e “Poema do misterio
da muralla”, acompañados polos debuxos de María Teresa Calabuig-Prado. Marica Campo bota man do soneto e elabora sete
composicións tituladas: “A roda do tempo”, “A cidade e a muralla”, “Porta Miñá”, “Desde arriba”, “Despedida” e “Santa
Compaña”, todos eles acompañados dos debuxos de Xesús Otero. Por último, Xesús Manuel Valcárcel, baixo o título xenérico
de “Círculo de lume” fai un paseo a través das súas lembranzas por Lugo e a súa luz ("amo a luz de Lugo"), polos parques e as
prazas, polo Miño, polo Campo da Feira e polo San Froilán. O texto vai acompañado dos debuxos de Xesús Blas Lourés.

Referencias varias:
- K. A., “Citan a la Academia de Bellas Artes como pionera en defender la muralla”, El Progreso, “Un año como bien
mundial”, 1 decembro 2001, p. 3.
Ver Abel Vilela, Adolfo de (coord. e dir.), Poemas e contos da muralla no apartado I. 1 deste Informe.

Abeleira, Juan, Animais animais, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 105,
2001, 83 pp. (ISBN: 84-95625-17-2).
Este primeiro poemario de Juan Abeleira (Maracay, Venezuela, 1963) escrito en galego supón un xiro radical na súa traxectoria
como poeta. O poemario aparece dividido en tres partes ben diferenciadas e tituladas: “Animais animais”, “Olga” e “Poemas
Animais”. A primeira parte conta con oito poemas de estrofa variada onde o verso de arte maior se mestura co verso de arte
menor. Os poemas, escritos en primeira persoa e dedicados aos animais, aparecen introducidos por un título en maiúscula que
conta coa repetición dun mesmo termo e un subtítulo aclaratorio entre parénteses. Os poemas son, entre outros, “Bubo Bubo”,
“Iguana Iguana”, “Rathus Rathus”, “Alces Alces” ou “Apus Apus”. A segunda parte, titulada “OLCA”, conta co subtítulo
“Poemas do amor animal” e dúas estrofas introductorias que comezan co verso “Eu por sempre te sitúo” que serve á vez de
prólogo dos dez poemas. Esta parte segue mantendo a estrofa variada e a combinación de versos de arte maior e menor, neste
caso tan só precedidos dos títulos: “Falo”, “Olca”, “Labbatu”, “Antes de deitármonos”, “O Xogo das peles”, “Eloxio do cráter”,
“Hoxe ti”, “O Corpo plenamente”, “Dunha a outra albada” e “Suite de Ledicia”. A terceira parte, titulada “Poemas animais”,
conta con características semellantes ás anteriores e presenta títulos como “O Ornitólogo”, “Falcón Peregrino”, “As Carpas”,
“Anduriña” ou “Tartarugas ó sol”, entre outros. Finalmente, o libro remata cuns versos de Olga Novo que serven de epílogo da
obra.
Recensións:

- Vicente Araguas, “Entre albadas”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 89, 12 agosto 2001, p. 4.
Dá conta de certos autores que, como Juan Abeleira, publicaron en castelán e posteriormente en galego, para logo centrarse na
obra deste. Comenta que se trata dun libro “ben radical”, no que ve dúas seccións, pois distingue entre os “bestiarios” que abren
e pechan o poemario, que non están mal pero que non achegan nada novo, e o momento cenital do libro que son os “poemas de
amor animal”, tamén titulados “Olca”. Sinala que nesta sección “erótico-telúrica” Abeleira ten deitado algúns dos mellores
poemas destes últimos anos e que algúns, como “Suite da ledicia cos seus chamativos contrastes”, están moi na liña da propia
Olga Novo ou Lupe Gómez.
- G. Luca, “Unha das miñas paixóns é namorar á xente ca súa lingua”, A Nosa Terra, nº 1011, “Cultura”, 6-12 decembro 2001,
p. 15.
Tras salientar o labor como traductor de Juan Abeleira, reprodúcese unha entrevista con este autor. Nela reflexiónase sobre o
seu primeiro libro de poemas en galego. Así, fálase do significado de empregar a lingua galega e coméntase o papel da voz do
poeta como medio de transmitir experiencias. Asemade, sinálanse algunhas das influencias que se poden atopar nesta obra e
analízase o tema e o estilo do volume. Finalízase reproducindo a opinión de Pepe Cáccamo sobre este poemario.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Animais animais. Juan Abeleira”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 217, 14 xullo 2001, p. 3.
Comeza repasando brevemente a vida e obra do autor, salientando o seu labor como traductor de poesía francesa e inglesa para,
a seguir, centrarse na súa primeira obra poética publicada en galego, que supón un “xiro radical na súa traxectoria como poeta”.

- Afa, “O verán poético de Espiral”, O Correo Galego, “Afa”, 20 xullo 2001, p. 32.
Dáse conta das novas entregas poéticas de Edicións Espiral Maior, das que se salienta que nelas se inclúe un novo poeta para a
literatura galega, Juan Abeleira, autor de Animais, Animais. Ademais sinálanse algúns datos das obras doutros tres autores xa
coñecidos neste campo. Sobre Pedinche Luz Prestada, de Marica Campo, indícase que mereceu o primeiro premio Fiz Vergara
Vilariño 2000; de Refutación da musa, de Manuel Forcadela, destácase que recibiu o VIIIº Premio da Aula de Poesía de
Barcelona; por último, de Banzados, oitavo poemario de Vázquez Pintor, dise que foi premiado na Iª edición do Uxío
Novoneyra que organiza o Concello das Pontes. Así mesmo, destes tres últimos libros resáltase que neles o clasicismo está
presente tanto a través dos metros coma das figuras.

- M. V. V., “Animais animais”, Atlántico Diario, “Crítica”, 29 xullo 2001, p. 47.

Indícase que esta é a primeira obra en galego dun autor que traduciu algúns dos grandes monstros das letras francesas e
inglesas: Rimbaud, Apollinaire, Shelley, Dylan Thomas... Áchase audacia nos seus textos e dise que por veces “acada o fulgor
do verso limpo e a un tempo incendiario”.

Alonso Carballeira, Xosé Alberte, e se non é?, ilust. Myriam Pías, A Coruña: Nigra, 2001, 45 pp.
(ISBN: 84-87709-66-4).
Poemario da autoría de Xosé Alberte Alonso Carballeira estructurado en tres partes, división que se corresponde co tema
tratado en cada unha delas: o amor na primeira, o desamor na segunda e a desaparición de todo tipo de sentimento amoroso na
terceira. As composicións, que aparecen acompañadas das ilustracións de Myriam Pías, caracterízanse formalmente pola
ausencia de maiúsculas e de signos de puntuación.

Referencias varias:
- Jaureguizar, “Alonso reflicte a perda do ser amado no seu primeiro poemario, ‘E se non é?”, El Progreso, “Cultura”, 23
novembro 2001, p. 83.
Noticia sobre a presentación deste poemario o día anterior en Lugo, presentación en que acompañou ao autor a experta teatral
Tareixa Campo. Recóllense diversas consideracións de Alonso sobre esta súa obra e infórmase de que ten unha tiraxe de 1.000
exemplares, cofinanciada pola empresa editora e polo autor.

Bahamonde, Suso, Óxido nas flores da tarde (Manifestos), Santiago de Compostela: Letras de Cal, maio
2001, 46 pp. (ISBN: 84-931169-3-9).
Esta obra, que se atopa no límite entre a poesía e a narrativa de Suso Bahamonde (A Coruña, 1978), está composta por
pequenos textos. Cada un deles está conformado por unha frase moi longa sen pausas nin ningún tipo de puntuación. En total
son dezasete manifestos máis o último, precedidos por un poema longo a modo de introducción titulado “O día que quedei
durmido no meu funeral”. Fala do tempo, do pasado, do presente e do futuro, das cousas cotiás da vida. Emprega
abondosamente a metáfora para conferirlle maior sentimento ás composicións. Tamén son constantes as alusións á vida, aos
amigos, ao amor e, sobre todo, á soidade.
Referencias varias:
- Helena González, “Espacios para arriscar polos novos autores”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 373, 28 xuño
2001, p. 5.
Alude ás escasas posibilidades que teñen algúns poetas de ver publicada a súa obra se rexeitan a vía dos premios ou
subvencións. Seguidamente expón o caso dalgunhas coleccións que arriscan con poetas novos, como é Letras de Cal, da que se
subliñan dous títulos: Desterrada do meu corpo, onde predomina o sentimentalismo, e Óxido nas flores da tarde,

con poemas que contan historias e que constitúen un relato lírico. Achega, por outro lado, as posibilidades que se lles ofrecen a
autores non noveis para ver publicada a súa obra, indicando que a alternativa de facer compilacións adoita ser

o paso previo ou seguinte a un período de silencio. Finalmente, destaca outras opcións, como a posta en práctica por Rafa
Villar, que é a de publicar a través dunha páxina web, con todos os atrancos que isto poida ter, e a de Antón Lopo, que retorna á
oralidade e á performance.

Barro, Antonio, Escoitando os silencios, Cedeira-A Coruña: Sociedade Cultural “Río Condomiñas”,
2001, 152 pp. (DL: 2387/2001).
Libro bilingüe no que se recompila a obra artística de Antonio Barro Ramos (Rego-Montoxo -Cedeira, 1916), que está
estructurado en oito partes que responden a temáticas moi concretas. Na primeira presenta, ademais de dous textos en prosa,
unha serie de poemas panexíricos da súa vila natal, Montoxo. A loanza é tamén tema fundamental da segunda e terceira parte,
centradas en Cedeira, “Versos a Cedeira”, e Galicia, “A miña Galicia”, respectivamente. Seguidamente, e constituíndo o núcleo
do poemario, aparecen baixo os epígrafes “Bella Mujer” e “Poemas de amor”, un canto á beleza feminina e ao amor. “A fin do
ciclo da vida”, centrada no Mais Alá e a súa significación, e “A cultura e a poesía: motor da humanidade”, que incide na
importancia desta arte como medio de manifestar as inquedanzas do poeta, constitúen a quinta e sexta parte, respectivamente.
Por último, e co título de “A paz do poeta”, preséntanos unha serie de composicións de diversa temática, que van dende un canto
á primavera ou á esperanza ata as de tipo relixioso que enxalzan a figura da Virxe ou de Deus.

Referencias varias:
- Carlos Barcón, “Como para perder el tiempo”, Diario de Ferrol, “Entre nosotros”, 21 decembro 2001, p. 20.

Informa dos actos culturais previstos para a fin de semana na comarca de Ferrolterra entre os que destaca a presentación de
dous libros: por un lado a obra en castelán Conacho, de Guillermo Ferrández, e polo outro da obra Escoitando os silencios, de
Antonio Barro, que se presenta na vila de Cedeira nun acto organizado pola Sociedade Cultural Río Condomiñas. Remata
ofrecendo algúns datos biográficos do autor, como o seu nacemento en Montoxo en 1916, o seu autodidactismo e a presencia
temática nesta obra da muller e do amor.

Blanco Valdés, Juan L., Os signos, as mudanzas, Pontevedra: Servicio de Publicacións da Deputación
Provincial de Pontevedra, col. Tambo, nº 7, maio 2001, 54 pp. (ISBN: 84-8457-0681).
Ofrécenos Juan Luís Blanco Valdés (A Estrada, 1960) unha manda de poemas, non exentos de erotismo, nos que reivindica a
poesía da vida cotiá e nos que fai un chamamento a vivir intensamente e a reaccionar. Globalmente configuran un canto á
amizade e á esperanza. O autor estradense céntrase tamén no paso do tempo, marcado ciclicamente por vidas ou estacións, que
define un mundo en cambio continuo, non estático, onde nada é eterno e no que todo se dirixe cara ao seu fin. Alén disto,
introduce referencias abundantes á natureza: fervenzas, vento, nubes, herba, cereixas… e, máis timidamente, léxico vulgar. Así
mesmo, cómpre sinalar no poemario as críticas á incultura e ao pouco que os galegos se queren a si mesmos e á súa memoria
histórica.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Nunca é tarde”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 102, 7 novembro 2001, p. 3.
Principia saudando a vocación poética serodia de Blanco Valdés, mostrando a súa sorpresa porque un poeta se estree aos
corenta anos, cousa que considera como unha peculiaridade máis de Galicia. Coida que hai demasiados poetas de pouca

calidade, aínda que este non é o caso de Blanco Valdés. Destaca a intelixencia coa que fala das cousas máis mínimas, das
grandes verdades, do amor, das paisaxes, etc. Salienta tamén a linguaxe elaborada e persoal que recolle a obra e a influencia
nela de autores como Gabriel Celaya ou Félix Grande, e remata pedindo atención para un home difícil de encadrar en ningunha
xeración que presenta un traballo “intelixente, irónico, culto e unha migalla escéptico”.

- Román Raña, “Unidade sentimental”, Guía dos libros novos, nº 34, “Poesía”, novembro 2001, p. 27.
Princípiase louvando a traxectoria da colección “Tambo” de poesía que vén editando a Deputación de Pontevedra baixo a
dirección de Luís Rei Núñez. Relaciónase esta obra, pola súa heteroxeneidade, coa do recentemente homenaxeado no Día das
Letras, Galegas Roberto Blanco Torres. Sinálase nos seus versos a presencia do amor (concibido como non perdurábel) e o
desamor, do pasado, da filosofía, de interrogantes, de panteísmo, etc., derivando por veces cara ao prosaísmo.

Referencias varias:
- AFA, “Propostas en verso”, O Correo Galego, “AFA”, 14 xullo 2001, p. 33.

Primeiro salienta o feito de que a Deputación de Pontevedra estea a apoiar a poesía coa colección “Tambo”, coordinada por
Luís Rei Núñez. A seguir, faise referencia a catro obras publicadas nesta colección: Nos dominios de Leviatán, de Xavier
Queipo; Os signos, as mudanzas, de J. L. Blanco Valdés; A rocha dos proscritos, de Ramiro Fonte; e A fin de Fisterra, de César
Antonio Molina. Así mesmo, coméntase que esta última é, en realidade, unha edición ampliada dunha obra aparecida
inicialmente en 1991 e que non todos os versos de Ramiro Fonte son inéditos. Tamén se indica que os volumes de Queipo e
Blanco son óperas primas líricas e que o primeiro vén avalado por unha sólida traxectoria no eido da narrativa, mentres que Os
signos, as mudanzas funde tendencias moi diversas.
-Belén López, “Blanco Valdés: “A poesía é un xénero eterno”, Diario de Pontevedra, “Cultura & ocio”, 23 agosto 2001, p. 67.

Entrevista que se inicia cun repaso polas diversas actividades ás que se dedica Juan L. Blanco Valdés. A seguir, amósase feliz
de formar parte dunha das coleccións líricas máis prestixiosas do país, “Tambo”, cun poemario existencialista escrito dende
1997 ata a actualidade. Aínda que a poesía non estea de moda e a xente nova non lea, Blanco Valdés asegura que a poesía ha
pervivir, como vén facendo dende sempre.
- M. Blanco Rivas, “Os signos, as mudanzas”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 227, “Libros”, 22 setembro 2001, p. 2.

Principia o comentario de Os signos, as mudanzas, de Juan L. Blanco Valdés, cuns versos deste. Subliña que se trata dunha
“poesía vencellada á terra e aos sentimentos”. Conclúe cunha aproximación ao autor.
- Marcos Valcárcel, “Catro poetas”, La Región, “Ronsel dos libros”, 24 outubro 2001, p. 61.

Sinala que é difícil manter unha colección de poesía dende a iniciativa privada, circunstancia pola que saúda a existencia da
colección “Tambo”, promovida pola Deputación de Pontevedra, que vén de editar as súas catro últimas entregas: Os signos, as
mudanzas, de Juan L. Blanco Valdés; Nos dominios de Leviatán, de Xavier Queipo; A fin de Fisterra, de C.
A. Molina, e A rocha dos proscritos, de Ramiro Fonte.
Armando Requeixo, “Unha insua para a poesía”, O Correo Galego, “Correo das Culturas”, nº 102, 7 novembro 2001,
4.
Informa da aparición no ano 2000 da colección de poesía “Tambo”, sufragada pola Deputación de Pontevedra e dirixida por
Luís Rei Núñez. Sinala que en 2001, igual ca no ano anterior, deitou catro novidades: A rocha dos proscritos, de Ramiro Fonte;
Nos dominios de Leviatán, de Xavier Queipo; Os signos, as mudanzas, de Juan L. Blanco Valdés; e mais A fin de Fisterra, de
César Antonio Molina. Respecto da primeira obra opina que supón un paso máis nunha liña poética moi elaborada, mentres que
a segunda, ópera prima lírica de Queipo centrada no mar, na fauna e na flora, considéraa

desigual. Así mesmo, sinala que Molina xunta no seu volume poemas vellos e novos e que Blanco Valdés se inicia no eido da
creación literaria cunha poesía reflexiva.

Cabada Vázquez, Xosé Manuel, Obra completa, poemas e outros escritos, ed., introd. e notas de Xosé
Manuel Cabada Castro, A Estrada: Fundación Cultural da Estrada, 2001, 352 pp. (ISBN: 84607-19022).
Recolle toda a producción poética e prosística de Manuel Cabada Vázquez (San Xurxo de Codeseda-A Estrada, 1901-Linares, Jaén,
1936). O volume está precedido dunha introducción na que se realiza unha aproximación á vida e obra do intelectual da Estrada,
ademais de comentar a grandes trazos o contido do libro. Este está estructurado en dous apartados. No primeiro, o máis amplo,
ofrécesenos a súa poesía en galego e castelán, da cal se di no limiar que é “un verdadeiro repertorio da variedade de experiencias vitais
que afectaron a Cabada Vázquez e con el a unha determinada cultura, de maneira especial á cultura galega” e, sobre todo, que “é a
experiencia humana do tempo”. Aquí aparece tamén o seu poemario Vagalumes, publicado en 1931. O segundo apartado
correspóndese coa súa prosa, tamén en galego e castelán. Inclúense as súas colaboracións en distintos medios escritos –apuntamentos
culturais, algún relato, unhas cantas críticas políticas, etc.– e as súas cartas, dirixidas estas a persoeiros tan singulares como Otero
Pedrayo ou

X. Ferro Couselo.

Recensión:

- Andrés Torres Queiruga, “Xosé Manuel Cabada Vázquez. Obra completa. Poemas e outros escritos”, Encrucillada. Revista
galega de pensamento cristián, nº 125, “Recensións”, novembro-decembro 2001, pp. 102/550-104/552.
Comentario ao volume Obra completa. Poemas e outros escritos, de Xosé Manuel Cabada Vázquez, publicado pola Fundación
Cultural da Estrada. Sinálase que nel se ofrece unha biografía do autor e alusións á súa obra, ademais de afirmar que “a colleita
dos artigos e do epistolario completan esta obra que vén de encher un oco importante na nosa cultura”.

Referencias varias:
- X. L. Méndez Ferrín, “Galeguistas e católicos”, Faro de Vigo, “Os camiños da vida”, 13 xullo 2001, p. 2.
Ve dous aspectos de especial interese nesta edición: que se estudie tamén a dimensión política do autor e que se nos ofreza a
edición crítica dun escritor pouco coñecido do século pasado. Pon ao autor como exemplo dos que, como Bóveda ou
Cabanillas, souberon fundir galeguismo, catolicismo e republicanismo e que viron na alternativa representada pola Fronte
Popular o camiño fronte á involución encarnada nas posturas do Vaticano e dos alzados franquistas. Neste sentido, compárao
con outros intelectuais católicos antifascistas europeos como Maritain e Bernanos.

- Avelino Abuín de Tembra, “Cabada Vázquez”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 8 outubro 2001, p. 3.

Comeza o artigo historiando brevemente a Universidade Pontificia de Santiago, da que foi alumno o poeta Xosé Manuel
Cabada Vázquez, do que se conmemora neste ano 2001 o centenario do seu nacemento. Aínda afirmando que este autor se pode
considerar como secundario, Abuín de Tembra sinala que en toda literatura existen e que continúan o legado dos “grandes
escritores”. Tras indicar que se acaba de editar a Obra completa do escritor e lamentar as trabas postas para a súa difusión, faise
unha rápida semblanza biográfica.

Campo, Marica, Pedinche luz prestada, Iº premio Fiz Vergara Vilariño 2000, prólogo de Pilar Pallarés,
ilust. de Eva Lloréns, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 103, 2001, 83 pp.
(ISBN: 84-95625-16-4).
Marica Campo (Val do Mao-O Incio, 1948) publica este poemario composto por trinta e tres sonetos, cos que acada o Iº Premio
Fiz Vergara Vilariño. A obra comeza co limiar de Pilar Pallarés titulado “No castelo sitiado pola sede”, no que xa se nos dá a
palabra clave desta obra: o amor, tema sobre o que xiran todos os sonetos, e que lle confire un carácter unitario ao poemario de
Marica Campo. O amor destes versos é, aínda que presente, xa pasado; a través das palabras retómanse esas histórias vividas
coas que se pretende enterralo definitivamente. Só deste xeito o “eu lírico” poderá coñecerse, sabedor de que o amor irá
intrinsecamente con el, tal e como se desvela nos derradeiros versos do soneto co que se pecha o poemario: “Foi ao revés agora
a miña arte:/falei de min, mais sempre a conta túa,/fixen en ti comigo o meu careo”. O amor, un tema tan recorrente na poesía, é
o medio polo que coñecemos ao verdadeiro protagonista dos versos: o “eu lírico”. Cunha linguaxe sinxela, as palabras que
retoman as historias amorosas vividas vanse tecendo cunha musicalidade prefixada no molde do soneto.

Recensións:
- M. V. V., “Pedinche luz prestada”, Atlántico Diario, “Crítica”, 22 xullo 2001, p. 65.

Sinálase que este poemario foi agraciado co premio Fiz Vergara Vilariño. Despois coméntase que inclúe un prólogo no que
Pilar Pallarés louva a pericia da poetisa no uso do hendecasílabo e, por extensión, do soneto. Tamén se valora positivamente a
ilustración da portada, obra de P. A. Estévez, reproducindo moitos versos da obra.
Referencias varias:
- Eva M. Orosa, “Marica Campo: ‘Non quero tomar a palabra en van”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9 febreiro 2001, p.
32.
Entrevista con Marica Campo sobre a súa obra, con motivo da entrega do premio Fiz Vergara co que foi galardoada. Comeza
apuntando que pretendeu enmascarar e desvelar ao mesmo tempo nos seus versos, axudada da condición de “finxidor” dos
poetas. Sobre as formas di querer adaptarse ás preferidas por Fiz Vergara como homenaxe plena e que nelas descubriu que o
soneto propicia novos achados de expresión. Remata respondendo a que é pouco dada a publicar obras, aludindo á súa
maduración como poetisa, cunha maior contención formal, pero non de contidos, e considerando, finalmente, que rexurdirá de
novo a poesía social.

-Víctor L. Villarabid, “Diez escritores homenajearon al poeta Fiz Vergara Vilariño”, El Progreso, “Sarria”, 17 xuño 2001, p.
17.
Coméntase a homenaxe ao poeta Fiz Vergara Vilariño, dentro do programa de actividades levadas a cabo pola Asociación
Cultural Ergueitos de Sarria. Ademais de describir os actos desenvolvidos con motivo desta homenaxe, entre os que destaca un
recital poético, tamén se dá conta da presentación do libro Pedínche luz prestada, de Marica Campo, que gañou o Iº premio de
poesía Fiz Vergara Vilariño, dotado con cincocentas mil pesetas.

- Afa, “O verán poético de Espiral”, O Correo Galego, “Afa”, 20 xullo 2001, p. 32.
Ver Abeleira, Juan, Animais animais, neste apartado do Informe.

Carballido, Cesáreo, pequeno sol satélite, Santiago de Compostela: Amastra-n-gallar, col. Cadernos
Amastra-n-gallar, 2001, 58 pp. (DL: C-265-2001).
Pequeno sol satélite é o título deste breve poemario que acaba de sacar á luz Cesáreo Carballido (Lugo, 1971) e que parece ser
un paso adiante na súa obra, aínda que se sitúa dentro da mesma liña da súa anterior publicación, Sede auga (2000). Componse
dun total de corenta e oito poemas sen título e mesmo sen unha clara disposición: versos soltos ou

mesmo partidos en dous, que se van agrupando segundo a carga conceptual que debuxa a través das palabras cheas de forza. A
Terra, que emerxe como centro do universo, é tamén o centro do poemario. Esta é unha edición non venal, coma todas as obras
da editorial Amastra-n-gallar.

Recensións:
-Armando Requeixo, “A realidade fractal de Cesáreo Carballido”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 109, 26
decembro 2001, p. 3.
Dáse conta da edición do último libro de Cesáreo Carballido, pequeno sol satélite, mencionando que esta obra segue o camiño
creativo aberto por este poeta no seu libro anterior. Asemade coméntase a vontade de ruptura que repercute na métrica e nos
recursos estilísticos empregados. Logo fálase da innovación dos contidos mediante reflexión irónica e acábase destacando a
necesidade de continuar atento á producción deste autor.
Referencias varias:

- AFA, “Amastra-n-gallar amence co ‘Pequeno sol satélite’ de Carballido”, O Correo Galego, “AFA”, 5 xuño 2001, p.
32.
Recóllense algunhas opinións do poeta Cesáreo Carballido sobre o que para el vén transmitir a súa poesía. Menciónanse as
influencias do autor, que recoñece nomes como Alain Badiou, Becket, Pessoa ou Emilio Araúxo, promotor da editorial que esta
obra inaugura, considerada un dos proxectos máis ambiciosos e innovadores do mercado.
F. Martínez Bouzas, “The girls of Pontevedra”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 107, 12 decemb ro
2001,
2.
Infórmase das primeiras publicacións de Amastra-N-Gallar: pequeno sol satélite, de Cesáreo Carballido, Dous todo, de Rea
Nikonova, e A poesía como condición da filosofía, de Alain Badiou. Tamén se mencionan as obras poéticas que está a preparar
esta editorial. Asemade, coméntase a relación existente entre algúns poetas irlandeses como Patrick Galvin e a literatura castelá
e galega.

Carlos, Helena de, 1999, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Ablativo Absoluto, nº 23, outono 2001,
57 pp. (ISBN: 84-8302-697-X).
Dedica Helena de Carlos Villamarín (Barbadás-Cenlle, 1964) este poemario a un ano que, para a súa xeración, supoñía o peche
dun ciclo e o anuncio doutro ano longamente esperado: o 2000. A autora abre o volume cun poema-invitación a penetrar a
canda ela nos seus mundos. Seguidamente preséntasenos unha serie de textos agrupados baixo o título “Órficas”, no que se fai
evidente a presencia da mitoloxía clásica, con referencias a Perséfone, Eurídice ou Orfeo. Esta sección inclúe un text o sobre a
irrelevancia da arte que non se fai pública no que un poeta que morre lle dicta a unha cantora, en soños, un himno a Perséfone.
Tamén se expresa aquí a necesidade de recuperar a memoria e se constata que
o ritmo de vida actual nos deixa sen tempo para nós mesmos. Entre outros temas tratados ao longo do resto de poemas, pódense
sinalar o esquecemento cara ao anterior cando chega algo novo que o substitúe, a necesidade de recobrar o poder da palabra, as
lecturas que nos descobren mundos novos pero que non poden nin deben suplantar a vida real, os namoramentos repentinos que
fan que non percibamos ningún aspecto negativo da persoa amada, ou a morriña. Ao longo da obra circula un misterioso home
chegado que, despois de ser desdeñado, parte deixando detrás súa unicamente a friaxe.

Referencias varias:

- Elisa Álvarez, “La LOU abre las aulas en festivo”, La Voz de Galicia, “Crónica”, 7 decembro 2001, p. 7.
Ademais de dar conta das protestas contra a LOU que se están a desenvolver na Universidade de Santiago de Compostela, faise
eco da presentación por parte de Xosé Luís Méndez Ferrín do libro de poemas de Helena de Carlos 1999.

- Juan Capeáns, “Gente con mucha clase”, La Voz de Galicia, “Las Aulas, en pie de guerra”, 7 decembro 2001, p. 4.
Refírese á celebración de aulas en día festivo como protesta contra a LOU e dá conta da presentación, na Facultade de
Económicas, do libro de poemas de Helena de Carlos 1999, realizada por Xosé Luís Méndez Ferrín.

Castro, Brais do, Kitaro/Ti, limiar de Miguel Anxo Fernán-Vello, ilust. de Chelo Facal, A Coruña:
Editorial Novos Vieiros/Xeitos, 2001, [90 pp.]. (ISBN: 84-607-1589-1).
Este poemario de Brais do Castro (A Coruña, 1950) conta cun pequeno limiar no que Miguel A. Fernán-Vello apunta algunhas
das claves da obra, entre elas o poder de emoción e a paixón que se desprenden dos vinteún poemas que compoñen esta obra,
malia que considera que a obra é “un único poema que se proxecta multiplicador sobre as páxinas do libro”. Os poemas van
acompañados de cadanseu título e das ilustracións de Chelo Facal. Presentan unha linguaxe que xira arredor do sentimento do
amor, no que o diálogo co ser amado ocupa boa parte do espacio poético, facendo gala dunha gran sensibilidade ao longo de
toda a obra. O poeta, segundo Fernán Vello, “necesita unha dialéctica que lle permita orientar o seu acto vital, o sentido dos
seus sentimentos”.
Recensión:
- Román Raña, “Na emoción do mar”, Guía dos libros novos, nº 32, “Poesía”, setembro 2001, p. 28.
Malia ser un libro de poesía transparente, Raña cualifícao de enigmático e raro pola súa propia constitución e porque se evita a
máis miúda referencia ao autor. Ve no amor o tema case exclusivo, mais tratado dende diferentes puntos de vista,

e nota que o medo a perdelo ocasiona unha nova perda: a da palabra, circunstancia que imposibilita as relacións co contexto que
nos rodea.

Castro, Brais do, Nomearte, limiar de Manuel María, ilust. de Alfonso Abelenda, A Coruña: Editorial
Novos Vieiros/Xeitos, 2001, [99 pp.]. (ISBN: 84-607-1598-1).
Brais do Castro (A Coruña, 1950) presenta este poemario que ten como tema central o amor. A obra conta cun limiar no que
Manuel María di que estamos diante dunha poesía chea de emoción e autenticidade, elaborada de forma clara e moderna, pero
con características dos cancioneiros medievais como é a repetición dun verso ao longo do poema. Dáse conta da semellanza que
estes versos manteñen coa poesía dos poetas Juan Ramón Jiménez e Uxío Novoneyra, e remata cunhas palabras de Aquilino
Iglesia Alvariño que Manuel María tomou prestadas para ensinar a impresión que transmiten os poemas: “mostrar a poesía en
toda a súa verdade”. O volume constitúe un compendio de vintedous poemas breves acompañados dun título que se
corresponde co primeiro dos versos. Ábrese co poema “Amañezo canda ti” e conclúe con “Escríboche dende o alén do
Universo”. Ademais, cabe mencionar as dezaoito ilustracións de Alfonso Abelenda que acompañan os poemas.

Cea, Xosé de, Presencia da fenda, Iº Premio de poesía “Letras de Cal”, Santiago de Compostela:
Asociación Cultural Amaía, xaneiro 2001, 46 pp. (ISBN: 84-931169-1-2).
Poemario de Xosé de Cea, pseudónimo de Xosé García, (Barcelona, 1970), que está formado por trinta e tres poemas repartidos
en tres partes tituladas “A fenda”, “Na fenda” e “Tras fenda”. Na primeira aparecen vintecatro composicións, que se
caracterizans pola súa brevidade, con moitos dos seus versos formados só por unha ou dúas palabras e nos que aparece o mar e
todos os elementos relacionados con el, adquirindo mesmo connotacións de obxectos terrestres. Na segunda, “Na fenda”,
reprodúcense seis composicións de versos máis longos, nas que desaparece a presencia do mar e é substituída pola da morte,
representada no caos e nos velenos. Finalmente, na terceira, “Tras fenda”, está conformada por dous poemas nos que o eu
poético parece ter esperanza nun “ti” como posíbel saída do caos, da morte e do baleiro anteriores. Todos os poemas aparecen
sen título, cunha evidente gradación entre cada unha das partes e representada pola diminución no número de poemas ata o
cambio na temática.
Recensións:
- Xosé M. Eiré, “A vida como unha ferida”, A Nosa Terra, nº 985, “Guieiro Cultural”, 3 maio 2001, p. 23.

Dáse a coñecer a Xosé de Cea como gañador do Iº Premio de poesía Letras de Cal con esta obra. Logo de dar algúns datos que
cualifican a obra de “pura filosofía existencialista”, faise alusión á súa estructura en tres partes. Así mesmo, recóllense algúns
versos de cada unha das partes e faise un sucinto comentario delas. Na primeira, alúdese aos recursos empregados e a
disposición vertical do poema. Na segunda, destácase a disposición horizontal, a presencia de versos en inglés e as creacións
léxicas utilizadas. As novidades que presenta a terceira parte son a utilización de maiúsculas e a volta á verticalidade no poema,
segundo Eiré.
Referencias varias:
- A. I. S., “Teatro do Noroeste presenta una ‘Celestina’ actual en el Principal”, El Correo Gallego, “Así está el patio”, 31
xaneiro 2001, p. 38.
Refírese a diversos actos culturais celebrados en Santiago. Entre eles, destácase a presentación da obra Presencia da fenda, de
Xosé de Cea, primeiro Premio de poesía Letras de Cal para poetas noveis. Sinala que o autor abordou nela os aspectos máis
destacados da obra. Logo céntrase no anuncio da representación de Teatro do Noroeste cunha montaxe da que sobrancea o éxito
acadado ata o momento por escenarios de toda Galicia. Recóllense as palabras do seu director, Eduardo Alonso, que sinala que
é un texto “monumental” sobre unha historia de amo r desesperado, polo que a

trasladaron a un ambiente de mafiosos e narcotraficantes. Relaciona o elenco de autores e explica brevemente o argumento,
rematando por salientar o gran labor levado a cabo por esta compañía.

- Xosé María Palmeiro, “Letras de Cal presentou o libro de Xosé de Cea que gañou o seu certame poético”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 1 febreiro 2001, p. 34.
Dáse conta da presentación da obra gañadora do Premio Letras de Cal, o poemario de Xosé de Cea (pseudónimo co que asina o
xornalista Xosé García), á vez que se fai un percorrido pola traxectoria deste autor e se sinala que o nome do certame poético se
toma da editora formada por unha cooperativa de poetas que xa editaron unha ducia de títulos.

Chamorro, Margot, Palabras Silvestres, ilust. Francisco Bermejo Lazare, Vigo: Unión Comarcal de
CC. OO./Secretaría da Muller, 2001, 142 pp. (DL: VG 149/2001).
Poemario de Margot Chamarro (1929,Vigo), membro do Movemento Democrático de Mulleres (MDM), colaboradora dende
1983 ata 1999 de revis tas como Festa da palabra silenciada e autora de libros como Imágenes de otoño, un poemario en
castelán de 1999, e Tempo rachado, obra narrativa en galego publicada tamén no 1999. Marta Souto, encargada de prologar a
obra, destaca como eixo principal do poemario a loita por ser muller. Este recolle Mergullar no diccionario (premio especial
Sísifo 1984), ademais inclúe poemas, todos construídos en verso libre, como “A estafa, Para vestir santos”, “Voces de
liberdade” ou “A cova do amor”, nos que a autora clama que se faga xustiza reparando nos tópicos polos que se guía a
sociedade actual. Noutros textos chega a identificarse con mulleres importantes da historia, como a escritora Virginia Wolf.
“¡Fagamos o amor e non a guerra!” ou “Outro mundo” resumen a filosofía do poemario. A mensaxe final que quere transmitir é
a de desterrar o medo e a fame do mundo e conseguir a plena igualdade entre sexos. O poemario inclúe unha carpeta dedicada á
muller no marco dos actos do 8 de marzo do 2001, Día Internacional da Muller Traballadora. Son os dez debuxos, reproducidos
tamén na obra, de Francisco Bermejo Lázare que plasman a realidade na que viven as mulleres en distintos escenarios do
mundo. Figuran, entre outras, estampas da muller-burka, da muller traballadora, da muller nai, da muller negra, da muller
soldado ou da muller anciá, entre outras.

Cordal Fustes, Xabier, A vella peneira a noite, A Coruña: Baía Edicións, col. Baía Branca, nº 6,
decembro 2001, 79 pp. (ISBN: 84-89803-81-1).
Cordal Fustes (A Coruña, 1965) preséntanos neste libro unha poesía comprometida co idioma, coa terra e coa busca dunha
identidade propia galega; todo isto exprésase a través de referencias ao pasado, á infancia, evocando lembranzas de familiares
achegados, ou con poemas homenaxe a autores consagrados como Manuel Antonio. O poeta é a súa vez o preservador da lingua
e a el correspóndelle manter viva esa loita pola identidade.

Díaz Andina, Paloma, Navegando na terra, prólogo de Daniel Cortezón, Santiago de Compostela:
Librería Follas Novas, col. Libros da Frouma, nº 15, marzo 2001, 89 pp. (ISBN: 84-85385-49-7).
Poemario de Paloma Díaz Andina que está formado por unha trintena de composicións estructuradas en seis grupos con
cadanseus epígrafes. En cada un deles atopamos uns breves versos introductorios que sitúan ao lector dentro do proceso
vital/experimental que transloce o desenvolvemento do poemario. Tematicamente, este céntrase no condicionamento do medio
ao que estamos inevitablemente expostos, no sentimento telúrico e na ollada de esperanza coa que esculcamos no mar como
símbolo dunha liberdade que o propio medio coacciona. Todo isto maniféstase nun discurso referido desde un eu lírico e
formalmente ateigado de anáforas e anadiploses que redundan nunha dinámica pausada que por veces semella
o abalo do mar ansiado. O libro contén tamén un prólogo de Daniel Cortezón no que se realiza unha breve análise dos temas
que o lector vai atopar.

Diéguez, Lois, Ónfalos, ilust. Xesús Otero, limiar Mª Pilar García Negro, A Coruña: Edicións Espiral
Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 107, novembro 2001, 85 pp. (ISBN: 84-95625-29-6).
Ao se cumpriren vinte anos da publicación do último libro de poemas de Lois Diéguez (Monforte de Lemos, 1944), o autor
regresa para o lector de poesía da man de Ónfalos. Mª Pilar García Negro afirma no limiar que o poeta logrou expresar a
verdade (que son os sentimentos) da man da Palabra, que aquí serve tanto para chorar a morte dun ser querido coma para sandar
as feridas desta ausencia nunha “viaxe circular” que a prologuista analiza brevemente. A través de tres partes (“Ónfalos”,
“Casa” e, novamente, “Ónfalos”) o poeta traza un exercicio memorístico e catártico que, tras chorar a ausencia e o baleiro
deixado pola fatídica morte da súa irmá Carme, recupera a lembranza do ser querido (as vivencias, as persoas, as paisaxes
propias) porque son os recordos o cordón umbilical que nos mantén unidos (e que mantén viva) a esa persoa. O ilustrador
Xesús Otero intercala entre os poemas cinco ilustracións numeradas baixo o título do mesmo poemario.

D’Lom Suárez, Covadonga, A soidade dos números primos, introd. Xavier Frías Conde, Madrid: ACEF
(Asociación Celso Emilio Ferreiro), col. O Roibén, nº 2, maio 2001, 51 pp. (ISBN: 8486230-43-8).
Comeza esta obra poética cunha introducción titulada “Contando (ou cantando) versos entre os cráteres da lúa”, na que Xavier
Frías Conde, director da colección na que se publica o libro, fala da biografía de Covadonga D’Lom, da súa traxectoria como
poetisa e das constantes deste libro (abundancia dos pronomes ti e eu, a cintura é unha especie de universo en miniatura onde
todo é posíbel e o autobús aparece en numerosas ocasións como soporte de letreiros banais). O poemario estructúrase en dúas
partes que levan por título “Até voltares” e “Corazón de outono”: a primeira está formada por trinta e seis poemas nos que o
tema central é o amor non correspondido e nos que a voz poética é unha primeira persoa que reflexiona sobre os seus
sentimentos ou que se dirixe a unha segunda persoa; a segunda está formada por vinteún poemas breves que dan conta dun
cambio sentimental dende o amor ao desamor.

Fernández Sanmartín, Celso, Fucsia, talladas, estampados, boca, Lalín: Alvarellos, novembro 2001, [88
pp.]. (ISBN: 84-607-3464-1).
Tres bloques organizan esta colectánea de versos de Celso Fernández Sanmartín: “Cirolos impresos”, “O bocado á boca” e “O
lobo”. Os dous primeiros bloques constitúen un conxunto poético de temas moi diversos: hai reflexións persoais, impresións
motivadas por unha acción, unha paisaxe, un recordo... “O lobo” abarca tres páxinas nas que se vai desenvolvendo un poemiña
de catro estrofas nas que se fala deste animal, comezando a primeira estrofa na primeira das páxinas, engadíndose a segunda
estrofa na segunda páxina e as dúas últimas na terceira páxina. Os apartados anteriores, de temática heteroxénea e disposición
gráfica moi innovadora, aparecen conectados por “(propostas, tendencias, comentarios e (*-), publicados en suplementos
semanais de distintos xornais, traducido)” escritos ao pé das páxinas e fundíndose en ocasións co propio corpus poético.

Fonte, Ramiro, A rocha dos proscritos (Poemas complementarios), Pontevedra: Servicio de Publicacións
da Deputación Provincial de Pontevedra, col. Tambo, nº 5, maio 2001, 189 pp. (ISBN: 84-8457-072-X).
Son catro as partes das que se compón este novo poemario de Ramiro Fonte (Pontedeume, 1957), que vén percorrer camiños xa
transitados polo poeta en anteriores entregas poéticas. O primeiro apartado, de título “O cazador de libros”, é a reedición do
poemario publicado en 1997 en Sotelo Blanco, mentres que os outros tres (“O detective histórico. Gabinete de estampas”,
“Manuscrito en Elsinore” e “My favorite things”, que contén un único poema homónimo) son de nova publicación. Trátase dun
libro de extensión considerábel que amosa un gran dominio técnico, na métrica e no aspecto estilístico, e unha linguaxe rica que
fusiona elementos cultos e populares. A variedade de rexistros achéganos tanto xogos intertextuais e referencias culturalistas
coma retratos máis realistas, ao lado doutros máis impresionistas. Ao mesmo tempo, un ambiente decadentista, paralelo ao
ritmo e ao ton lento dos poemas, e unha atmosfera cargada de misterio e pesimismo vital presiden todo o volume.

Recensións:
- Xulio Valcárcel, “A rocha dos proscritos”, El Ideal Gallego, “Páxina literaria”, 4 novembro 2001, p. 4.

Cualifica a escrita de Ramiro Fonte como un “traballo sistemático, disciplinado”, na concepción que da obra ten o autor como
un todo que lle dá coherencia e que lle confire rotundidade. Sinala que está inserida na colección “Tambo”, da que ofrece os
outros títulos, e estructurada nunha parte titulada “O cazador de libros”, reedición do poemario editado por Sotelo Blanco en
1997, ademais dos poemas recollidos en “O detective histórico. Gabinete de estampas”, “Manuscrito en Elsinor” e “My
Favorite Things”, correspondentes á estadía de Fonte en Londres. Repasa as experiencias no desterro doutros poetas como
Curros, Celso Emilio ou Bernardino Graña, para sinalar que tamén Fonte sufriu a marxinación e conspiración por manter os
seus compromisos éticos. Comenta así mesmo, outros aspectos como a mezcla de formas métricas, as referencias culturais e a
denuncia de moitos dos seus poemas.
- Manuel Xosé Neira, “Catálogo de proscritos”, Guía dos libros novos, nº 34, “Poesía”, novembro 2001, p. 26.
Recoñécelle á obra de Ramiro Fonte rigorismo formal, riqueza referencial, densidade lírica e “clima decadente, misterioso e
tardo-romántico”. Sen embargo, declárase en desacordo con esta concepción da poesía de ritmo fatigoso e lento, sen ledicia nin
vida nin orixinalidade. Reproduce o poema “A rúa Walter Benjamin” e márcao como exemplo paradigmático desa lírica
decadentista coa que non concorda.
- Vicente Araguas, “Continuidade”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 108, 19 decembro 2001, p. 3.

Princípiase salientando a mestura de composicións inéditas e doutras xa coñecidas dentro deste volume de Ramiro Fonte
titulado A rocha dos proscritos. Despois coméntanse as influencias doutros escritores, como Rubén Darío ou Walter Benjamin.
Tamén se destaca a presencia dos poemas do apartado “Manuscrito de Elsinore” dos que se sinala que poderían formar un libro
independente e que se corresponden coa estadía do autor en Londres. Caracterízanse algúns destes poemas como “raros” dentro
dos parámetros fontianos, reproducindo algúns versos. Finalízase considerando o poema “My favorite things” como “do mellor
do libro”.
Referencias varias:

AFA, “Propostas en verso”, O Correo Galego, “AFA”, 14 xullo 2001, p. 33. Ver
Blanco Valdés, Juan L., Os signos, as mudanzas, neste apartado do Informe.
Marcos Valcárcel, “Catro poetas”, La Región, “Ronsel dos libros”, 24 outubro 2001, p. 61. Ver
Blanco Valdés, Juan L., Os signos, as mudanzas, neste apartado do Informe.

Armando Requeixo, “Unha insua para a poesía”, O Correo Galego, “Correo das Culturas”, nº 102, 7 novembro 2001,
4. Ver Blanco Valdés, Juan L., Os signos, as mudanzas, neste apartado do Informe.

Forcadela, Manuel, Refutación da musa, VIIIº Premio Aula de poesía de Barcelona 2000, ilust. Lois
Corvera, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 104, maio 2001, 110 pp. (ISBN:
84-95625-18-0).
Tras recoller unha cita de Nietzsche, Manuel Forcadela (Tomiño-Pontevedra, 1958) abre o poemario coa composición titulada
“Proemio”. Nela diríxese á musa, rexeitando a inspiración que esta puidese ofrecerlle. Nos poemas predominan as descricións
paisaxísticas dun espacio bucólico. Son constantes tamén as referencias ao mundo latino e ao grego. Así mesmo, recóllense
tópicos da lírica tradicional, como o carpe diem e o beatus ille. A presencia de personaxes mitolóxicos (Zeus, Ariadna...)
alterna coa aparición de persoeiros históricos (Carl Gaspar Friedrich, o Marqués de Sade...). Repetidas veces aparece a figura
do “evanxelista” e da nobre “Lidia”. Este poemario, ilustrado por Lois Cervera, remata coa composición “Au revoir, a
revederci, auf wiedersehen, see you soon, até já”, na que a voz lírica se despide do lector.

Recensións:
- Vicente Araguas, “Máis Forcadela”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 96, 30 setembro 2001, p. 4.

Céntrase no poemario que Forcadela acaba de publicar e compárao co seu anterior traballo, Morte do fadista (2000). O verso e
a métrica centran a atención de Vicente Araguas, que fai un percorrido nestas liñas pola traxectoria do autor, que considera moi
proveitosa, en oposición a outros da súa época. Tamén comenta brevemente o novo poemario, do que destaca a sátira, a
presencia da melancolía e a sensación de desfeita dentro de argumentos vitalistas e moi poderosos. Remata sinalando o título
dun dos poemas nel incluído, “A caída do Imperio Romano”, como bo exemplo de todo o poemario.

Referencias varias:
- Afa, “O verán poético de Espiral”, O Correo Galego, “Afa”, 20 xullo 2001, p. 32.
Ver Abeleira, Juan, Animais animais, neste apartado do Informe.

Fortes Torres, Antom, Sexto Fetiche, Premio Legais 2001, Sarria: edición do autor, agosto 2001, 52 pp.
(ISBN: 84-607-3019-0).
Despois de se abrir cunha cita de James Joyce facendo un chamamento ao respecto ás diferentes conductas sexuais, este volume
de Antom Fortes Torres (Sarria, 1957) presenta unha serie de poemas agrupados en tres seccións: “Sexto fetiche”, a de contido
sexual máis explícito; “Hiena”, na que asexa a sombra da desesperanza e da marxinación; e “O reverso do dó”, na que a música
se fai omnipresente. Polas páxinas do libro preñes de lascivia flúe unha visión ambivalente do sexo que non oculta nin a súa
cara violenta nin tampouco a sensual. A construcción do clímax sérvese dunha variedade de recursos que van dende a
aliteración ata os máis abruptos encabalgamentos. A utilización dun léxico directo e rexo non evita que por veces as palabras se
desfagan en xemidos pracenteiros. Cómpre sinalar, con todo, unha riqueza referencial que nos achega aos fitos da literatura
occidental, da música actual e da antigüidade helenística.
Referencias varias:
- Afa, “Homoerotismo poético”, O Correo Galego, 26 xuño 2001, p. 32.

Dá conta de que Antom Fortes é un dos gañadores nesta edición do premio Legais, organizado pola asociación de gais e
lesbianas de Vigo. A continuación, coméntase a traxectoria profesional deste autor e anúnciase a próxima publicación do seu
poemario Sexto Fetiche, definido polo autor como unha obra “máis erótica que a anterior”.
- Elva Otero, “A sociedade de hoxe mastúrbase pouco”, O Correo Galego, “Lecer”, 4 novembro 2001, pp. 2-3.

Entrevista con Antom Fortes Torres con motivo da saída do seu libro Sexto fetiche, gañador do premio Legais 2001.
Coméntanse as diferencias entre literatura homosexual e heterosexual, a vinculación xenérica do erotismo, o potencial lectorado
do autor, a situación social da homosexualidade, a xénese da escrita, referentes literarios, etc. Como complemento da entrevista,
reprodúcese un poema de Sexto fetiche e dous de Figuras masculinas de meio-corpo (1997).

Frías Conde, Xavier, Canto de Nedara, introd. de Covadonga D’lom, Madrid: ACEF (Asociación Celso
Emilio Ferreiro), col. O Roibén, nº 5, xullo 2001, 63 pp. (ISBN: 84-86230-45-4).
Inicíase o libro cunha introducción asinada por Covadonga D’lom na que se reflexiona sobre o valor simbólico de Nedara, así
como sobre os sentimentos dende os que foron escritas as composicións. Considérase, ademais, que o poemario vai marcar un
punto de inflexión na traxectoria do autor. A obra de Xavier Frías Conde (Navia-Eo, 1955) consta de cincuenta e catro poemas
que, exceptuando os sete últimos, aparecen numerados. O ton dominante é o da melancolía e o do desamor. O futuro aparece
para expresar incertidume e, nalgúns casos, esperanza. En moitos poemas alúdese a Nedara cun ton tenro e nostálxico. As
composicións coas que se pecha a obra levan por título o nome de distintas cidades europeas: “Lisboa”, “Francfort”,
“Salamanca”, “Guarda”, “Santiago de Compostela”, “Madrid” ou “Friburgo”. Na maioría destes poemas expóñense recordos de
experiencias vividas neses lugares.

Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal.
Homenaxe a Inés Canosa, Xixón: Vtp Editorial, 2001, 113 pp. (ISBN: 84-89880-41-7).
Ademais dos traballos de prosa recollidos no apartado I. 1. deste Informe, dáse conta agora aquí daqueles traballos
correspondentes á poesía. Cultivan este xénero Xesús Alonso Montero con “Agasallo para Inés Canosa: un mollo de versos
republicanos ó xeito popular”, no que reproduce unhas “cantigas republicanas” compostas o mesmo día en que coñeceu á
homenaxeada en Buenos Aires en 1969; Vicente Araguas con “Ollos de Inés Canosa”; Covadonga D`Lom con “Poemas”, cinco
composicións poéticas que destacan pola súa brevidade; Alexandre Finisterre con “Xacobeos”, no que fala da peregrinaxe;
Xavier Frías Conde con “Para Inés”; Susana González con “Trevonzos”, poema no que se expoñen recordos e dúbidas; Luís
Miguel Luna con “Lorelei” que trata do desamor; Carme Novoa con “Inés Avelaíña” no que loa a homenaxeada cunha
composición que destaca pola súa extrema brevidade; José Manuel Outeiro con “O Pegureiro”; Claudio Pato con “Para Inés”;
Manuel Pereira Valcárcel con “Dicir o teu nome”; Manuel Rivas con “Para Inés”; Carlos Solla con “Po de terras”; Rudesindo
Soutelo con “És ti a enviada do céu?”, no que ofrece a recreación lírica dun soño; Sabino Torres Ferrer con “Soidade na
casa/Solpor”, dous poemas cuns contidos que responden de xeito preciso ao anunciado nos seus títulos; e Rafael Yáñez Jato con
“Camelia Branca”, no que medita sobre a vida cunha breve composición.

Recensións:

- Vicente Araguas, “A nosa muller en Madrid”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 9.
Ver Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal. Homenaxe a Inés Canosa, no
apartado I. 1 deste Informe.

Referencias varias:
- Xesús Alonso Montero, “Versos e prosa para Inés Canosa”, La Voz de Galicia, “Beatus qui legit”, 28 febreiro 2001, p.
12.
Ver Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal. Homenaxe a Inés Canosa, no
apartado I. 1. deste Informe.

García, Xoán, Voz, prólogo de Eva Veiga, comentarios de Mª Xosé López Pérez, Manuel Pérez Grueiro e
Antón Igrexias, Fene-A Coruña: edición do autor, 2001, 135 pp. (ISBN: 84-605-7377-X).
Sexta entrega poética de Xoán García (Fene- A Coruña, 1942) que conta cunha nota introductoria do propio autor, cun prólogo
de Eva Veiga e cos comentarios de María Xosé López Pérez e Manuel Pérez Grueiro, ademais de ir acompañada polas
ilustracións, repartidas por todo o libro e que aparecen recollidas nun índice co nome do autor e a páxina, entre os que aparecen
Carlos García, Chus Alonso, Manuel López, María Dolores Fernández (Mari) ou Gloria Tenreiro, entre outros. Na nota
introductoria do autor este sinala que os cincuenta e cinco poemas que contén o poemario foron compostos entre xaneiro e xullo
de 2001 e que a temática xira arredor de temas como o amor, a paz, a liberdade e a vida cotiá en xeral. Remata aludindo a
aqueles poemas que van dirixidos a grandes poetas de todos os tempos, como Curros, Valente, Rosalía ou Novoneyra, facendo
expresa a súa petición de perdón polo atrevemento. No prólogo, “Un poeta que canta”, Eva Veiga sinala as temáticas arredor do
amor e da vida, chama a atención sobre a sonoridade do título, a emoción dos poemas e a presencia da terra e da auga como
espacios xeográficos e lingüísticos, da nostalxia e da denuncia da inxustiza social, sen esquecer a homenaxe que Xoán García
lle quere render aos seus poetas preferidos. No comentario de María Xosé López, titulado “As voces”, fálase das múltiples
“voces” que se escoitan a través dos poemas deste fenés e da liña de continuidade cos seus poemarios anteriores Os catro
tempos, Ao pé do río Belelle (1996), Marianeda (1998), Poemas de beiramar (1999) e Buxaina de sentimentos (2000). Por
último, o comentario de Manuel Pérez Pereiro, “Outro poemario de Xoán García”, sitúa a obra e dálle a benvida e séguelle un
poema de Antón Igrexa titulado “Escoitando a túa voz”, que dá paso aos poemas da obra. As composicións poéticas están
caracterizadas pola

grande heteroxeneidade temática e métrica. Podemos atopar versos moi longos fronte a outros de curta extensión, á vez que
poemas de corte popular fronte a outros case narrativos ou xogos de acrósticos e acústicos por medio da repetición.

Referencias varias:
- Carlos Barcón, “Granos de poesía”, Diario de Ferrol, “entre nosotros”, 19 outubro 2001, p. 20.
Ademais de referirse a outros actos relacionados con Ferrol, anuncia a próxima saída do prelo do sexto poemario de Xoán
García. Sinala que esta obra xira arredor de temas como o amor, a paz, a liberdade e todo o que conleva a vida, pero sempre con
esperanza, e remata coas palabras do propio autor, nas que lle entrega ao lector da súa obra o que leva no máis fondo del a
través dos seus poemas.

Gómez Pato, Raúl, A casa deshabitada da familia Pena, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, col.
Di-versos, maio 2001, 55 pp. (ISBN: 84-87783-61-9).
Poemario de Raúl Gómez Pato no que se fai unha homenaxe a distintos persoeiros da familia Pena. O libro consta dunha árbore
xenealóxica, que permite localizar a cada protagonista dos poemas; dunha “Nota do editor”, na que cualifica a obra como a
“intrahistoria dunha familia”; dun prólogo poético, no que o poeta conta como el e a súa dona atopan unha casa deshabitada e
deciden convertela no seu fogar; e de corenta poemas. Estas poesías aparecen encabezadas polos nomes da persoa na que se
centra cada composición e por un subtítulo que indica a súa temática. Ao longo dos diversos poemas repítense formas como o
epitafio, a carta ou a psicofonía, e temas como a emigración, a morte, o suicidio, a loucura, a soidade ou a escritura.

Recensións:
- Manuel Darriba, “Gómez Pato publica outro libro de versos e Quintiá debuta no xénero”, El Progreso, “Autores”, 17 xuño
2001, p. 75.
Fai un percorrido polas novas obras de dous autores galegos, A casa deshabitada da familia Pena, de Raúl Gómez Pato, e
Ailalalelo de auga, de Xerardo Quintiá. Comenta que a obra de Gómez Pato é máis unitaria e menos irónico

sociolóxica no seu discurso respecto das súas obras anteriores. Aclara que no libro asistimos a un conxunto de voces que
proveñen de distintos lugares da historia e do espacio e que o poemario constitúe un “prodixio técnico” en canto á súa
construcción, xa que permite seguir diferentes liñas de lectura: unha cronolóxica, outra por temas e a convencional, a de ir
pasando as páxinas. Máis adiante fai unha pequena análise da primeira obra lírica de Quintiá, un libro de edición a cargo de
Franck Meyer, que inaugura a iniciativa Do4Edicións. Sinala que Quintiá ten como autores de referencia a Manuel Antonio,
Méndez Ferrín ou Uxío Novoneyra e que no seu libro o universo rural está presente como un ámbito no que se mistura a
inocencia e a ledicia.

- Carme Vidal, “Raul Gómez Pato: ‘Daríame vergoña ir de poeta pola vida”, A Nosa Terra, nº 996, “Guieiro Cultural”, 19 xullo
2001, p. 24.
Comeza referíndose a publicacións anteriores de Gómez Pato como o bestiario Libellus de natura animalium (1998), só
traducido anteriormente ao italiano, e Choiva, vapor e velocidade (1999), obra na que ve ecos de bravú e Ronseltz e que supón
unha mirada profundamente negativa sobre a realidade dunha Galicia que esquece as raíces. Seguidamente, reproduce as
declaracións nas que o autor se amosa partidario de peneirar a xe ración dos oitenta, á que el confesa pertencer, como Rafa
Villar ou Helena de Carlos, porque produciu moita “palabrería” e uns poemas que entorpecían a intelixibilidade. No relativo a
este poemario, sinálase que o autor lle deu unha estructura narrativa porque senón non tería sentido a árbore xenealóxica, que
gusta dos heterónimos e das personaxes inventadas sobre un mesmo. Remata

sinalando que esta obra obriga aos lectores a facer cadrar os personaxes, a construír a historia que falta e a descubrir os xogos
do poeta.

Manuel Xosé Neira, “A casa deshabitada da familia Pena”, Guía dos libros novos, nº 31, “Poesía”, xullo-agosto 2001,
26.
O crítico coida que Gómez Pato rematou este libro moito mellor ca Choiva, vapor e velocidade (1999), mais cre que puido caer
nun certo amaneiramento. Comenta que supón unha busca de comunicación cos devanceiros. Por outra parte, indica que o fío
conductor do poemario obriga a lelo linealmente e reproduce algúns fragmentos da obra, correspondentes a momentos diferentes
da estirpe que habitou a casa. En conclusión, admite a posibilidade de que o autor consiga un lugar dentro do noso panorama
lírico, xa que posúe unha voz individual.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “A casa deshabitada da familia Pena”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 212, 9 xuño 2001, p. 2.

Breve nota na que se sinala que este é un poemario de carácter narrativo no que a orixinalidade reside na presentación da
historia familiar a través dos diferentes membros. Alén disto, o crítico cre que é unha obra complexa inzada de referencias
metaliterarias e históricas.

Lado, María, Casa atlántica, casa cabaret, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Ablativo Absoluto, nº
22, outono 2001, 43 pp. (ISBN: 84-8302-696-1).
María Lado (Cee, 1979) presenta un poemario composto por dezasete pezas con dúas dedicatorias, unha introducindo o libro e
outra a modo de peche. Casa Atlántica, casa cabaret fala da desubicación dun eu lírico que xira en círculos de seu para acadar
un lugar no mundo, un lugar non espacial nun mundo non localizábel no atlas: o do sentimento, o do ser, fronte a un ti, que se
erixe en centro do movemento. Fala do medo ao cambio, da inutilidade do estático e deses pequenos detalles que poboan o
pasado de cada individuo, facéndoo revisar a cada instante a súa propia traxectoria. María Lado utiliza un vocabulario no que os
obxectos cotiáns conforman o centro da anécdota para derivar en metáfora continua cun discurso que, por veces, se constitúe
nunha corrente de conciencia na que as palabras flúen incontinentemente.

Lamas, Mª Xosé, Catro palabras caladas, prólogo de Paulo Naseiro, Vilalba-Lugo: Pnaseiro, 2001, 32
pp. (ISBN: 84-699-4927-6).
Poesía intimista de María Xosé Lamas, na que predominan os temas da soidade e a dor da ausencia referidos case
constantemente a un “ti” presente fisicamente pero alleo, en ocasións, ao mundo interior descrito polo “eu” lírico. O
vocabulario pertence ao campo semántico relacionado cos sentidos e caracterízase por unha constante recorrencia a termos
ligados á música. O libro consta de vinteún poemas de extensión diversa, deles un está en francés e está introducido por un
prólogo de Paulo Naseiro, no que se sinala que a publicación foi concibida como un cumprimento cara a un grupo de lectores
próximos á autora.

Lema, Rafael, Luces de N. Y., Accésit do XX Premio Esquío de Poesía en Lingua Galega, Ferrol:
Sociedade de Cultura Valle-Inclán, col. Esquío de Poesía, nº LXXXIII b, marzo 2001, 81 pp. (ISBN: 8495289-21-0).
Os derradeiros días de traballo dun torreiro no faro dunha illa nos arredores de Fisterra constitúen o eixe temporal deste poemario de
Rafael Lema (Ponte do Porto-A Coruña, 1967), conformado por corenta e tres poemas. O eu lírico recrea a paisaxe do seu arredor,
poboada de gaivotas, corvos mariños, vento, piñeiros, estrelas, precipicios, cons, barcos cruzando na lonxanía, eses barcos que nunca
paran e que non respostan aos saúdos do fareiro, perdido na súa soidade. Nese silencio no que ecoan cancións escoitadas na radio na
voz de Lou Reed, Gilberto Gil, Lennon, Paul Simon ou Jim Morrison e as lecturas de Kavafis ou Ezra Pound. Outro dos elementos
poetizados é a luz e os seus misterios, a enerxía branca vertida polo faro, que ilumina a noite e salva as vidas de moitos seres e que, á
vez, se proxecta dende onde acaba

o horizonte e albisca as luces das cidades e, sobre todo, dunha imaxinada ou tal vez visitada cidade de Nova York. O
protagonismo da paisaxe é compartido pola presencia permanente do mar que se contempla dende múltiples perspectivas: o mar
tranquilo, compañeiro da soidade do fareiro; o mar enfurecido das noites de temporal, asasino de mariñeiros e percebeiros,
escenario de novos e vellos naufraxios, vividos e evocados; o mar lendario poboado de dragóns e piratas e sucado por viaxeiros
míticos como Eneas, Jasón, Nereo ou Noé. E, ao lado, a paisaxe do porto, a chegada dos pescadores, as redes e tamén o
contrabando, os mares picados ou as tabernas de heroes sen memoria. O poemario constitúe pois unha homenaxe aos torreiros e
tamén a todos aqueles poboadores, míticos e reais, do mar. Péchase co momento do abandono do faro, cando o torreiro marcha
na procura dun lar que conservou na memoria.

Recensións:
- Vicente Araguas, “Ma non troppo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 81, 17 xuño 2001, p. 3.
Comentario desta obra de Rafael Lema, no que se salienta a ambición e o hermetismo do libro. A continuación, refírese á
traxectoria profesional do autor, pasando de seguido a explicar que é o diario dun fareiro que se debate entre o apego ao faro e a
atracción cara á cidade de Nova York, circunstancia que lle lembra a historia de Breogán. Remata sinalando a mestura de
elementos líricos con épicos, da racionalidade co caos, para trasladarnos unha mensaxe ética de atracción pola luz coa cidade
americana de fondo.
- T. S., “Faro”, Tempos Novos, nº 54, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, novembro 2001, p. 71.
Fai referencia a Luces de N. Y., de Rafael Lema, que é cualificado como “o poeta do mar”. Realiza unha achega ao contido do
poemario, comparándoo con Cemiterio de gaivotas (1993), a súa ópera prima, coa que presenta numerosas concomitancias,
entre elas, que en ambas obras se segue a forma de diario dunha singradura.

Lomba, Agostiño, Palimpsesto. Iamquam tabula rasa, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Ablativo
Absoluto, 2001, 47 pp. (ISBN: 84-8302-595-7).
Agostiño Lomba (Vigo, 1960-2000) déixanos como despedida este profundo poemario. Un total de corenta e tres breves
poemas, en ocasións constituídos por un só verso, levan ao lector a un melancólico percorrido pola historia da vida. Os poemas,
como se fosen os momentos polos que se vai pasando no transcurso da vida, encerran un forte contido filosófico e moral,
reflexionando sobre a nada, ese baleiro que o ocupa todo. O amor, os pensamentos e os sentimentos, mestúranse nestes versos
para facer reflexionar sobre o paso do tempo que conduce á morte, coa que se conclúe no poemario “A testa batendo no Muro
das Lamentacións/ata faceres táboa rasa do paso do tempo”.
Recensións:
- Carlos L. Bernárdez, “O eterno circular”, Guía dos libros novos, nº 32, “Poesía”, setembro 2001, p. 27.
Coméntase a imposibilidade de achar a expresión lingüística exacta dos sentimentos. Relaciónase isto coa morte prematura do
autor, que deixou fanado e incompleto o proxecto de comunicación que representaba esta obra. De por parte, sinálase a enorme
riqueza referencial que ten cabida no estreito marco do poemario.

- Vicente Araguas, “Baixo da tona”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 107, 12 decembro 2001, p. 3.

Lóase a publicación deste libro do poeta xa morto Agostiño Lomba. Tamén se destaca a profundidade e o contido dos seus
versos. Asemade, menciónanse algúns autores, como Cesare Pavese, que influíron nesta obra. Chámase a atención sobre o
subtítulo Ianquam tabula rasa, e reprodúcense versos do derradeiro poema, nos que se recolle a expresión “ata faceres táboa
rasa das cinzas do tempo”. Acábase mencionando o poema corenta e dous, que contén unha autopoética, ademais de
recomendar a lectura a todo lector galego que queira “rañar a fondo na súa tona”, para achegarse a un autor que, segundo
Araguas, non vai estar nas antoloxías.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Palimpsesto”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 211, 2 xuño 2001, p. 2.
Afirma que “este descarnado testamento literario” enraizado “na admiración a Ciorán” nos mergulla nas profundidades do
mundo dos mortos. Ademais, ofrece unha síntese biográfica do poeta, do que destaca a súa militancia nacionalista e as
circunstancias tráxicas que tinguiron a súa vida.

López Ardeiro, Xosé M., Un xardín no tempo, prólogo de Luísa Villalta, Santa Comba-A Coruña: 3C3
Editores, col. Varilongo/ Poesía , nº 1, setembro 2001, 108 pp. (ISBN: 84-932136-1-6).
Poemario de Xosé M. López Ardeiro (Logrosa-Negreira, 1944). Prologa o volume a escritora Luísa Villalta que alude a que
esta obra ofrece unha mostra de vida vivida poeticamente, é dicir, en construcción tanto do espacio coma do tempo. O poeta
traslada a realidade que o rodea á realidade verbal. Profundamente identificado coa súa terra, López Ardeiro reflicte a través da
súa alocución as distancias, os camiños, os montes e os cerros, “as cidades aniñadas noutros mapas, a reconstrucción dos
instantes máis inocentes do amor, a aventura que ofrece a mera contemp lación do entorno natural, os amigos que poboan a
tenrura e as despedidas ós pais mortos, paisaxes resumidas dun país cultivado na concentración do poeta que o crea para poder
sobrevivir á súa propia condición humana”, en verbas de Luísa Villalta.
Recensións:
- M. Quintáns S., “Localismo e universalidade: López Ardeiro”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 105, 28
novembro 2001, p. 4.
Comézase reflexionando sobre o localismo e a universalidade na literatura, asociando o primeiro co carácter popular. Despois
sinálanse as fontes de inspiración deste volume de López Ardeiro, que van dende os lugares máis dispares,

pasando polas persoas ou os obxectos, ata os sentimentos, nun poeta caracterizado pola súa identificación coa terra. Faise eco
tamén do prólogo de Luísa Villalta, do que se reproduce un fragmento, e saliéntanse os espacios e temas tratados na obra.
Asemade, coméntanse os poemas que abren e pechan o libro, “A chamada” e “A chegada”, respectivamente, dos que se
reproducen algúns versos, considerando Quintáns que a través deles o poeta “trascende o mundo íntimo da súa realidade persoal
para dota-lo dun significado humán, universal”. Remata felicitándose pola aparición da editorial na que foi publicada a obra e
destaca o empeño de todos os que dende ela tentan puxar pola cultura galega.

-Antonio Puentes Chao, “Un xardín no tempo”, Grial, nº 152, Tomo XXXIX, “Libros”, outubro-novembro-decembro 2001, pp.
640-642.
Achégase á obra de Ardeiro, da que indica que é a quinta entrega poética e que nela se nota a madurez do autor, polo que as
sombras da xuventude xa non teñen tanta importancia coma en obras anteriores. Primeiramente destaca o aspecto externo da
obra e seguidamente trata sobre o seu contido. Apunta que o universo do libro é claramente simbólico, sen deixar de ser
accesíbel, aspecto que se ve axudado pola lingua e a estructura. Sobre esta última, cre que no volume están “as clásicas tres
partes”, para logo indicar que nun principio é esperanzante, que na segunda parte volve á escuridade da xuventude e que na
terceira pasa á calma, á madurez. Indica ademais que se tratan temáticas variadas e que nos poemas hai referencias e
recreacións literarias, tanto do panorama galego coma do universal.

Referencias varias:
- M. Manteiga, “A canteira da lírica/La poesía rebrota en Barcala con la rúbrica de Ardeiro y el colectivo “Novas Verbas”, O
Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Negreira”, 7 setembro 2001, p. 32.
Faise eco das impresións de Xosé Manuel López Ardeiro, que anuncia a presentación do seu último volume lírico, Un xardín
no tempo, e describe a súa propia poesía, na que, segundo indica, “intenta non ser complicado”. Ao tempo, dá conta do
nacemento de cinco novas poetisas, “boísimas e cunha madureza allea á súa idade”, agrupadas no colectivo “Novas verbas”,
que veñen ampliar así a nómina de poetas barcaleses da que o propio Ardeiro forma parte.
-Emilio Forján, “A mellor poesía de España estáse a facer en Galicia”, La Voz de Galicia, “El Cronómetro”, 13 setembro 2001,
p. 2.
Con motivo da próxima presentación da obra na vila negreiresa, publícase esta entrevista na que o autor declara que o poemario
está dedicado fundamentalmente á distancia e ao tempo, aínda que tamén garda versos para o paisaxismo, o costumismo ou a
homenaxe a personaxes da zona, como o trobador Afonso Eanes do Cotón. A seguir, informa de que só escribe de noite e de
que está a coordinar un grupo poético de mulleres novas da bisbarra de Negreira chamado Novas

Verbas. Co coñecemento que ten da literatura galega e catalana, considera que é en Galicia onde se está escribindo a mellor
lírica do estado.

-M. Beceiro, “O que está sucedendo estes días é poesía amarga”, La Voz de Galicia, “El cronómetro”, 26 setembro 2001, p. 2.

Entrevista na que López Ardeiro explica que esta obra está construída arredor de dúas ideas, o tempo e a distancia física, puntos
a partir dos que ataca outros temas. Como liñas mestras do conxunto da súa producción poética sinala “o intimismo, o amor e o
surrealismo”. Para rematar, recoñece o influxo de Novoneyra, Avilés de Taramancos, Storni e Neruda.
- Raquel Monge, “Más tierno que un arado”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 26 outubro 2001, p. 22.
Notíciase a aparición do novo libro, tras un silencio de dez anos, de López Ardeiro, con motivo da súa presentación na Librería
Couceiro. Indícase que as ilustracións da obra son de David Fernando e que o prólogo é da artista coruñesa Luísa Villalta.

- L. P., “A poesía dun tempo vivido”, O Norte, nº 161, outubro 2001, p. 8.

Comeza o artigo cuns versos do poemario Un xardín no tempo, para despois falar do acto de presentación do libro, da súa
coidada edición formal e dos vinte anos que levaba o seu autor sen publicar.

López Gaioso, Suso, Sempre no Páramo, introd. Manuel Darriba, Lugo: Editorial Scio, novembro 2001,
84 pp. (ISBN: 84-931885-0-4).
Suso López Gaioso (Friólfe, O Páramo, 1962), con transfondo da loita política contra un sistema que o afoga e no que segue
pervivindo a censura, no que homes e mulleres non poden expresarse libremente, presenta un poemario onde, á par da nostalxia
polos tempos idos, fai unha crítica aos valores establecidos na sociedade: caciquismo, clericalismo, castidade, arremetendo
contra a dictadura, o fascismo e o colonialismo, que seguen a pervivir, ao tempo que canta á liberdade, loa a todos aqueles que
morreron pola democracia, defende os praceres da carne e chama a todos os homes e mulleres “sen futuro” para que se ergan en
revolución.

Lugrís, Igor, Mongólia. Umha entidade estatal rugosóide, Santiago de Compostela: Artefacto Editorial,
xullo 2001, 48 pp. (ISBN: 84-607-2717-3).
Segundo libro de poesías de Igor Lugrís (Melide, 1971). Neste volume reúnense corenta e unha composicións que caracterizan
un lugar utópico, Mongólia, e que teñen carácter reivindicativo. A través dos distintos poemas reflexiónase sobre a liberdade, os
conflictos lingüísticos, a guerra, a política, a literatura... En todos eles confróntase a existencia no lugar ideal coa realidade
cotiá.

Recensións:
- Armando Requeixo, “Literatura mongol”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 107, 12 decembro 2001, p. 4.
Princípiase destacando a figura de Igor Lugrís entre os poetas da Xeración dos 90. Logo menciónase a presencia da ironía e do
compromiso social dentro das súas obras e coméntase o significado do espacio escollido para este poemario. Tamén se valora a
mistura dos poemas comprometidos con outros lúdicos, ademais de reproducírense algúns versos do libro e de destacar o
gravado de Baldo Ramos da contracuberta.

Referencias varias:
- AFA, “A entidade rugosóide”, O Correo Galego, “AFA”, 16 agosto 2001, p. 33.
Coméntase que a obra permite unha pluralidade de interpretacións, gracias ás abundantes referencias sociohistóricas, e a
dificultade para publicala, que levou a unha edición de autor. Sinálase que esta obra é máis homoxénea que a anterior, Quen
nos defenderá a nós dos idiotas? (1997), e dáse conta dos poemarios aínda inéditos do poeta: Pechar os ollos e Con cuatro
palabras. Así mesmo, cítanse as palabras nas que Lugrís recoñece que se inspirou para construír esta Mongólia na contracapa
dun disco do grupo musical luso Madredeus, entre outras fontes.
- José Xavier Bom, “A poesía explica cousas que parecen ser o que non son”, La Voz de Galicia, “El cronómetro”, 7 novembro
2001, p. 2.
Anúnciase a presentación do poemario Mongolia e fáiselle unha pequena entrevista ao seu autor, na que se lle pregunta sobre o
libro, o valor actual da poesía, se hai moitos poetas e cál é a potencialidade da editora do libro, Artefacto.

Manuel María, Obra poética completa I (1950-1979) e II (1981-2000), A Coruña: Edicións Espiral
Maior, col. Opera Omnia, novembro 2001, 720 pp./694 pp. (ISBN do tomo I: 84-95625-24-5) (ISBN do
tomo II: 84-95625-25-3).
Primeira edición da obra completa de Manuel María (Outeiro de Rei, 1930), composta polos corenta e sete libros que o autor
publicou entre 1950 e 2000 e presentada en dous volumes con paxinación independente. No primeiro volume aparecen as
publicadas entre 1950 e 1979, comezando por Muiñeiro de Brétemas, logo séguelle Morrendo a cada intre (1952), Advento
(1954), Terra Chá (1954), Libro de cantigas (1955), Documentos persoaes (1958), Libro de pregos (1962), Mar Maior (1963),
Versos florecidos en louvanza de Foz (1967), Os soños na gaiola (1972), Proba documental (1968), Versos para un país de
minifundios (1969), Versos para cantar en feiras e romaxes (1969), Remol (1970), Canciós do lusco ao fusco (1970), Odes nun
tempo de paz e alegría (1972), Aldraxe contra a xistra (1973), Informe para axudar a alcender unha cerilla (1973), Laio e
clamor pola Bretaña (1973), Cantos rodados para alleados e colonizados (1976), Poemas pra construír unha patria (1977),
Poemas ao outono (1977), O libro das baladas (1978), Cataventos de neutrós domesticados (1979) e As rúas do vento ceibe
(1979). Na segunda parte, que abarca de 1981 a 2000, están recollidas as obras Poemas da labarada estremecida (1981), Versos
de lume e o vagalume (1982), Escolma de poetas de Outeiro de Rei (1982), Cantigueiro de Orcellón (1984), A luz resucitada
(1984), O camiño é unha nostalxia (1985), Oráculo para cavaliños do demo (1986), Ritual para unha tribo capital de Concello
(1986), As lúcidas lúas do Outono (1988), Sonetos ao Val de Quiroga (1988), Cancioneiro de Monforte de Lemos (1991),
Saturno (1989), Compendio de orballos e incertezas (1991), Panxoliñas (1992), A Primavera de Venus (1993), Poemas a
Compostela

(1993), Cantigas e cantos de Pantón (1994), Poemas para dicirlle a dúas lagoas (1994), O Miño canle de luz e néboa (1996),
Sonetos á casa de Hortas (1997), Brétemas do muiñeiro (2000) e Camiños de luz e sombra (2000). Na “Nota do editor”,
Miguel Anxo Fernán-Vello sinala os trazos que caracterizan a poesía deste autor como debedora da tradición popular, con
tendencia e busca dunha “afinación culta e vangardista” e marcada por constantes como a melancolía, a tenrura, o amor á
natureza ou o intimismo. Tamén sinala que se fixo unha unificación lingüística dos textos, respectando as escollas léxicas e as
variantes chairegas do poeta, e remata apuntando que coa publicación destes volumes Edicións Espiral Maior quere celebrar os
seus dez anos de existencia e homenaxear a un dos poetas máis importantes e recoñecidos da literatura galega do século XX.

Referencias varias:
- Carina Regueiro, “Fernán-Vello escribe camiños iberorromanos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28
xaneiro 2001, p. 5.
Faise un breve percorrido polo labor de Miguel Anxo Fernán-Vello á fronte da Editorial Espiral Maior. Cítase a colección
multilingüe “Aulingua”, “que incorpora edicións bilingües de autores iberorrománicos”, na que acaban de saír as obras Opus
Affettuoso (portugués-español), de Casimiro de Brito; Cantos caucanos (2000), de Antón Avilés de Taramancos, traducido ao
castelán, e Antología poética, de Eusebio Lorenzo Baleirón. A seguir, menciónase “outra das

teimas do escritor” que viu a luz recentemente. Trátase dunha colección de poesía completa de autores vivos, que se iniciará
cun volume dedicado á poesía de Manuel María.

- Afa, “Cubrir desertos”, O Correo Galego, “AFA”, 5 outubro 2001, p. 33.
Na noticia indícase que na cultura galega aínda hai baleiros que encher, por exemplo na edición de obras completas. Espiral
Maior cobre ese oco nos casos de Manuel María (cunha obra en dous tomos) e a de Avilés de Taramancos, coa proxectada
edición das súas obras; así mesmo, esta editora tirou do prelo seleccións dos poemarios de Xosé María Álvarez Cáccamo e
Vítor Vaqueiro.
- AFA, “A voz dun século”/ “O poeta Manuel María presenta mañá os dous volumes da súa ‘Poesía completa”, O Correo
Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 26 decembro 2001, p. 29/p. 68.
Dá conta da presentación que terá lugar na Coruña da obra Poesía Completa, de Manuel María, dous volumes editados por
Espiral Maior nos que se recollen todos os versos do poeta lucense. Faise, así mesmo, un breve repaso pola súa traxectoria
literaria.
-Albino Mallo, “O poeta total”/ “Manuel María: chegoume o momento de deixa -la poesía con dignidade”, O Correo Galego/El
Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 28 decembro 2001, p. 41/p. 75.

Informa da presentación da obra completa de Manuel María, editada por Espiral Maior. No acto estiveron, entre outros, Fernán
Vello e o poeta chairego, que declarou que aínda quedan algúns poemas inéditos e outros publicados en xornais e revistas que
non aparecen nestes volumes.
-EFE, “A obra completa do escritor Manuel María recolle medio século de poesía”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 28
decembro 2001, p. 70.
Faise eco da presentación da obra completa de Manuel María, que inaugura a colección “Ópera Omnia”, na que Edicións
Espiral Maior quere publicar obras completas dos grandes poetas galegos contemporáneos. Tamén se ofrece unha pequena
biografía do escritor chairego.
-E. I. G., “Manuel María resume en dos tomos sus cincuenta años de obra poética”, El Progreso, “Cultura y comunicación”, 28
decembro 2001, p. 14.
Dá conta da presentación de dous volumes editados por Espiral Maior que recollen a obra completa de Manuel María, un total
de corenta e sete libros. Esta publicación coincide co cincuentenario da dedicación do poeta a esta actividade e coa primeira
publicación dunha colección dedicada a publicar as obras completas de poetas contemporáneos.

-F. E., “Espiral Maior publica unha antoloxía de Manuel María de 1.500 páxinas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 28 decembro
2001, p. 30.
Comenta que a editorial Espiral Maior recompilou as corenta e sete obras en verso publicadas por Manuel María en dous
volumes que foron presentados na Coruña. Aclara que a edición desta antoloxía é o punto de partida para os actos cos que a
editorial quere celebrar os seus dez anos de existencia.
- Marcos Valcárcel, “Pan por pan”, La Región, “Cultura”, 28 decembro 2001, p. 67.
Sinala a importancia que supón a publicación das Poesías completas de Manuel María e lembra os seus comezos no ano 1949,
cando publicaba algúns poemas na revista Xistral, ademais da recompilación feita no ano 1972 dos 99 poemas de Manuel
María, resaltando a transcendencia acadada en todos os niveis culturais polo poeta.
- Xurxo Fernández, “2001: un resumen”, El Correo Gallego, “La Rosa de los Vientos”, 31 decembro 2001, p. 80.
Faise un resumo dos acontecementos culturais máis salientábeis do ano relacionados con Galicia e no, que á literatura galega se
refire, felicítase pola publicación da obra completa de Manuel Marí, da man de Miguel Anxo Fernán-Vello, en Edicións Espiral
Maior.

-Carme Vidal, “A literatura é unha loita contra a morte”, A Nosa Terra, nº 1014, “Cultura”, 28 decembro 2001-4 xaneiro 2002,
p. 29.
Reprodúcese unha entrevista realizada a Manuel María por mor da publicación da súa obra poética completa. Nela, o poeta
reflexiona sobre a poesía como forma de coñecemento e como aprendizaxe. Tamén comenta os cualificativos de poeta local e
socialrrealista. Asemade, defende o seu interese por achegar as súas composicións á xente. Tamén se mencionan os problemas
que tivo coa censura este autor e a relación que estableceu con outros intelectuais galegos.

Martínez Delgado, Verónica, Desterrada do meu corpo, Accésit 1º Premio de poesía Letras de Cal,
Santiago de Compostela: Letras de Cal, maio 2001, 56 pp. (ISBN: 84-931169-2-0).
Poemario de Verónica Martínez Delgado composto por corenta e nove textos de versos moi curtos
caracterizados pola presencia constante do mar, que adquire diversas simboloxías. A temática dos
poemas lévanos nunha viaxe na que o eu poético se dirixe constantemente a un ti ao que van dirixidas as
queixas e as descricións das sensacións experimentadas, a cada momento máis negativas. Parece tratarse
dunha relación de parella na que o tempo foi deteriorando o amor ata facelo desaparecer, que se constata
no feito de non desexar a presencia do outro. A voz poética declara que o único que lle queda é escribir
sobre “esta encrucillada” na que se atopa. As poucas referencias espaciais que atopamos na obra con
referencialidade real son Madrid, Coimbra e Lisboa, ademais das alusións aos mitos femininos de Judit e
Salomé, cos

que o eu poético di non identificarse. Chama a atención o poema reproducido na contraportada, no que o
eu poético se declara satisfeito do seu paso polo mundo, definido polas belezas, as imperfeccións, os
sentimentos alleos ou a calma.

Recensións:
- Vicente Araguas, “Dous desterros”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 83, 1 xu llo 2001, p. 4.
Refírese inicialmente ao lugar de privilexio que as mulleres ocupan na actualidade na literatura galega e, nomeadamente, na
poesía. A seguir, céntrase no poemario Desterrada do meu corpo, no que, segundo Vicente Araguas, Verónica Martínez
Delgado consegue expresar desacougo existencial e melancolía, froitos dun dobre desterro –de corpo e de mente– pero sen
“disfrazar o seu laio existencial con farrapos líricos”. Agóiralle un prometedor futuro a esta autora nova e salienta o emprego
dunha linguaxe coloquial e directa.
- Carlos Manuel Callón Torres, “Poesía do corpo”, A Nosa Terra, “Guieiro Cultural”, 15 novembro 2001, p. 21.
Tras facer referencia a cuestións paratextuais do poemario que condicionan a súa lectura, como a portada ou as palabras da
autora na lapela, faise un percorrido polas liñas temáticas dos textos, subliñando o rastrexamento da existencia dunha
especificidade corporal feminina. Cualifica os poemas de “minimalistas”, explica que a medida que avanzan os textos se

vai asistindo a unha crise afectiva, pois van mudando as percepcións, á vez que se dá unha viaxe tanto interior coma exterior,
simbolizada esta última polos topónimos Lisboa, Coimbra ou Madrid. Tamén alude á idea de desterro e ás diferentes visións da
paixón e a busca de referentes.

Referencias varias:
- N. V., “A terapia redentora dos versos dá forma á escrita de Mónica Martínez”, Diario de Ferrol, 10 xuño 2001, p. 17.
Alude á publicación desta obra da poetisa de Valdoviño Verónica Martínez Delgado. Recóllense as palabras da autora sobre o
motivo que a levou a vivir fóra de Galicia e o desexo de “autovaloración” que fixo que dera a coñecer a súa obra, gañadora do
accésit do primeiro premio de poesía Letras de Cal.
- Helena González, “Espacios para arriscar polos novos autores”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 373, 28 xuño
2001, p.5.
Ver Bahamonde, Suso, Óxido nas flores da tarde (Manifestos), neste apartado do Informe.

Martínez-Conde, Ricardo, A núa lentitude, limiar de Luís Alonso Girgado, ed. de Teresa Monteagudo,
ilust. de Baldo Ramos, Santiago de Compostela: Librería Follas Novas, col. Libros da Frouma, nº 16,
maio 2001, 109 pp. (ISBN: 84-85385-52-7).
Ábrese o volume cunha achega biográfica ao autor, Ricardo Martínez-Conde (Aldariz-Pontevedra, 1951), e ao subxénero
poético do haiku, poema sintético, brevísimo, con características propias no terreo métrico, temático e expresivo, presentada por
Luís Alonso Girgado. A seguir, o autor de Aldariz ofrécenos o seu poemario, constituído por unha serie de haikus, no que se
materializan distintos instantes nun afán de conxelar o tempo, servíndose para tal fin de diferentes imaxes tiradas directamente
da natureza.
Recensións:
- Román Raña, “Sobre a núa lentitude”, Guía dos libros novos, nº 33, “Poesía”, outubro 2001, p. 27.
Indícase que Ricardo Martínez-Conde xa utilizara o haiku en Orballo nas camelias (1993) e sinálase que este xénero, e xa que
logo este poemario, se centra na paisaxe e na súa intelectualización. Véselles a estes pequenos textos a pegada do hilozoísmo de
Amado Carballo. Así mesmo, lóuvanse as ilustracións de Baldo Ramos e o prólogo de Alonso Girgado, do que, ademais, se
comenta a estructura.

- Xavier R. Castro, “Sensacións nos haikus”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 104, 21 novembro 2001, p.

4.
Dá conta da aparición do libro A núa lentitude, de Ricardo Martínez-Conde, e destaca que este autor retorna con este libro aos
haikus despois de publicar Orballo de camelias (1993). Apunta algunhas das características dos haikus, pequenas composicións
xaponesas, que conforman este volume, entre as que sinala a intensidade e concentración que representan, nas que se quere
ofrecer “un tipo de pensamento enraizado na natureza e na cosmovisión que se asenta (...) no taoísmo, confucionismo e
budismo”. O crítico salienta a dificultade de comprensión que supón para un lector occidental e apunta que nesta obra de
Martínez-Conde se bota man das grandes recorrencias da lírica como a lúa, o sol, o mar ou a noite. Remata coas palabras do
prologuista, Luís Alonso Girgado, nas que destaca a mestría nesta ars poetica do autor.

Referencias varias:
- Alfredo Conde, “Haikus”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 15 xuño 2001, p. 4.

Comenta que posúe libros de haikus de autores xaponeses, como os de Matsuo Basho, Masaoka Shihi e Iosa Busson, libros
traducidos por Justino Rodríguez. Engade que ten nas súas mans un libro de haikus escrito en galego por Ricardo MartínezConde co título A núa lentitude, editado por Libros da Frouma e con ilustracións de Baldo Ramos. Fai mención tamén a unhas
palabras de Octavio Paz, que escribiu que o haiku “é unha pequena cápsula quen de facer saltala realidade aparente”.
- AFA, “O ser en silencio”, O Correo Galego, “AFA”, 28 xullo 2001, p. 35.

Coméntase que o autor se basea no folclore e na poesía medieval para construír esta colección heteroxénea de haikus tradicionais
e urbanos. Indícase seguidamente que Martínez-Conde acha paralelismos entre este xénero e a sentenciosidade galega,
semellándolle isto un trazo de orientalismo da nosa cultura. Tamén se comenta que para el a poesía é unha canle de
comunicación entre o home e o medio e que, nesta sociedade neoliberal e insensíbel, o individuo está “esencialmente só”.
Infórmase dos seus proxectos futuros: dous libros de aforismos, un en galego que publicará Galaxia ao longo de 2002 e outro en
castelán, e un volume lírico que xirará arredor da idea do mar. Alén disto, móstrase a bibliografía do autor.

Molina, César Antonio, A fin de Fisterra, limiar de Arcadio López-Casanova, Pontevedra: Servicio de
Publicacións da Deputación Provincial de Pontevedra, col Tambo, nº 8, maio 2001, 47 pp. (ISBN: 848457-067-3).
César Antonio Molina (A Coruña) recolle, en A fin de Fisterra, unha colectánea de trinta e tres poemas breves titulados. O
volume iníciase cun prólogo, “A modo de limiar”, de Arcadio López-Casanova, no que se explican as razóns polas que o
poemario resulta relevante. En primeiro lugar, afirma López-Casanova que este poemario “marca a incorporación do poeta
coruñés ó devir da máis recente lírica galega”, que supón “un regreso sobre os ámbitos propios, a recuperación dunha paisaxe
ou xeografía sentimental” e, por último, que representa “outra etapa ou banzo dese proxecto que agora se realiza sobre unha
paisaxe familiar, sobre unha xeografía sentimental”. A seguir, reprodúcense os poemas, nos que o autor leva a cabo unha viaxe
de descoberta, un itinerario “dende o ‘centro’ (raíces de vida, tempo que se tivo) ata o enigma do límite, o finis terrae”.

Recensións:
- Román Raña, “Do centro do ser ata os límites do descoñecido”, Guía dos libros novos, nº 35, “Poesía”, decembro 2001, p. 24.

Enuméranse as múltiples actividades de César Antonio Molina e destácase que esta é a súa primeira achega ás letras galegas.
Coméntase que o autor coruñés crea un ambiente acugulado de saudade que transmite unha enorme tristeza polo pasado que xa
se foi, configurando deste xeito unha concepción da vida dominada pola desesperanza, para acabar afirmando que toda viaxe
vital remata no retorno a un mesmo. Alén disto, xúlgase positivamente o prólogo de López-Casanova.

Referencias varias:
AFA, “Propostas en verso”, O Correo Galego, “AFA”, 14 xullo 2001, p. 33. Ver Blanco Valdés, Juan L., Os signos,
as mudanzas, neste apartado do Informe.
Marcos Valcárcel, “Catro poetas”, La Región, “Ronsel dos libros”, 24 outubro 2001, p. 61. Ver Blanco Valdés, Juan
L., Os signos, as mudanzas, neste apartado do Informe.
Armando Requeixo, “Unha insua para a poesía”, O Correo Galego, “Correo das Culturas”, nº 102, 7 novembro 2001,
4.

Ver Blanco Valdés, Juan L., Os signos, as mudanzas, neste apartado do Informe.

Negro, Carlos, Far-west, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Ablativo Absoluto, 2001, 61 pp. (ISBN:
84-8302-596-5).
Neste retrato de Carlos Negro (Lalín, 1970) móstrase un país onde se enfrontan tradición e progreso, e no que a perda da identidade
herdada dos nosos antergos é evidente. Utiliza un símil co oeste americano, sendo o pobo galego “unha tribo de apaches” e o poder
opresor e aniquilador “o home branco”. Ábrese cunha breve composición, a modo de limiar, de Antón Patiño e Xavier Seoane, na que
se avoga pola “reinvención do legado colectivo do pobo”. Séguenlle, logo, os seis capítulos dos que consta o libro: “Far-west
telegrama”, a modernidade derruba o mito; “A balada de cabble hogue”, relectura do bardo pondaliano, “os verdes castros son lugares
de exterminio”; “Raíces profundas”, as “derradeiras” xeracións que “sobreviven á era do eucalipto e do cemento” dan os seus últimos
latexo s; “Por un puñado de dólares”, ambición e avaricia; “A conquista do oeste”, mestizaxe; “Last picture”, o último cadro, “a pepita
sempre a pepita desde

o peito”. O autor tenta acadar unha visión rachadora e, especialmente, real co que hoxe está a acontecer en Galicia, sobre todo,
coas novas xeracións, moi absorbidas por un presente devorador dos valores da comunidade e moi materialista. Por outro lado,
é relevante o uso de citas de The Waste Land, de T. S. Eliot, así como o uso duns recursos métrico-estilísticos totalmente
rupturistas, en sintonía co tema.

Recensións:

- Manuel Xosé Neira, “Un libro desconcertante”, Guía dos libros novos, nº 33, “Poesía”, outubro 2001, p. 26.
Despois dunha breve presentación biobibliográfica do autor, salienta que estamos perante un libro definido polo compromiso e
por un estilo moi directo, claro, e asemade realista e imaxinativo. A pesar de todo, obsérvalle falta de orixinalidade. Explica,
ademais, que se serve da escatoloxía para contrapor a actualidade co século XIX, definindo unha confrontación entre o mundo
rural e a urbanización meteórica e despersonalizadora que está a mudar a nosa sociedade.
- Xosé Manuel G. Trigo, “Carlos Negro. Far-west”, Revista Galega do Ensino, nº 33, “Recensións”, novembro 2001, pp. 253255.
Comézase salientando a singularidade deste poemario. Lóuvase o feito de que suscite a reflexión sobre a lingua galega e
coméntanse as analoxías que toman como punto de partida elementos das películas do oeste. Sinálase que a melancolía se
presenta como a actitude dominante no libro e gábase o emprego de efectos visualizadores e o coidado tratamento estilístico.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Far-west”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 216, 7 xullo 2001, p. 3.

Noticia da publicación da obra de Carlos Negro, da que sinala que se trata dun poemario “que rebenta o tópico dende o propio
corazón do tópico”, un volume “con vontade de polemizar, un territorio de choque entre o mito e a chatarra, millo e moitos,
uces irtas, ceos de uralita”, en palabras do comentarista.
- AFA, “Entre mito e chatarra”, O Correo Galego, “AFA”, 23 novembro 2001, p. 32.

Dá conta da presentación do libro de poemas Far West, de Carlos Negro, que tivo lugar na librería Couceiro e á que asistiron
Fran Alonso, Xosé Manuel Trigo e María Lado. Dise que no acto se proxectaron dous anacos de películas do oeste e que o
autor mostrou unha presa de terra da súa Agolada natal e varias fotografías de Xurxo Lobato.

Neira, Xosé, Templo, Vigo: Editorial Galaxia, col. Dombate Poesía, xullo 2001, 72 pp. (ISBN: 848288456-5).
Este poemario de Xosé Manuel Neira (Meilán-Lugo, 1964) preséntase estructurado en tres partes diferentes, numeradas con
romanos, e un poema inicial chamado “Pórtico”, que vén ser unha declaración de intencións poéticas. Posteriormente aparece
cadansúa parte cun número irregular de poemas con título propio. Son todos eles textos de resonancias clásicas, de ton mítico,
con moito léxico abstracto ao tempo que fermosista. A música aparece como un elemento relevante, non como tema, senón
como presencia rítmica. Tamén hai composicións de homenaxe e poemas, moitos, de xinea metapoética.

Recensións:
- Manuel Vidal Villaverde, “Templo”, Atlántico Diario, “Crítica”, 23 setembro 2001, p. 47.
Manuel Vidal achégase a esta obra publicada dentro da colección “Dombate” de Galaxia e cualifícaa de viaxe persoal de corte
intimista, o que non obsta para que o poeta amose as súas emocións. Reproduce algúns versos considerados máis significativos,
rematando por destacar o papel redentor do amor e a presencia constante da luz.

- Xulio Valcárcel, “Templo, de Manuel Xosé Neira”, El Ideal Gallego, 9 de decembro de 2001.
Sublíñase a maturidade da poesía de Manuel Xosé Neira, autor dunha obra realizada sen présas, cun “poder salvífico” para o
poeta e o lector. Sinálase que existe unha grande harmonía entre a natureza e o poeta, que se apreza un sentido relixioso da
paisaxe e numerosas referencias intertextuais, nunha mestura entre concepto e emoción. Destaca tamén a elaboración dos
poemas e a influencia de autores como Mallarmé, Rilke, Pimentel ou Eliot, así como a imaxinería galega, nunha obra que ten
como espacios poéticos Santiago e Lugo. Outros aspectos que nomea son a abondosa presencia do mar, o papel do poeta como
profeta que serve de guieiro para a esperanza do seu pobo, o equilibrio e a vida, que é motivo de celebración neste “templo”.

- Xosé Freire, “Profundar no simbolismo”, Guía dos libros novos, nº 35, “Poesía”, decembro 2001, p. 25.

Recíbese con ledicia a volta de Galaxia ao xé nero lírico. Canto a Neira, declárase que ten unha concepción da poesía baseada
no ritmo e que nesta obra afonda na abstracción e no simbolismo, escurecendo, xa que logo, o plano do contido. Utilizando o
título deste volume, compárase o texto cun templo de montaña e cualifícase de optimista e dotado dunha gran riqueza
referencial, alén de destacarse o ton elexíaco e mais a singularidade formal. Por outra parte, indícanse as alusións a Cunqueiro,
Rilke, Gil Vicente e T. S. Eliot.

Referencias varias:
- Manuel Darriba, “O marchamo do artista mantense sendo marxinal”, El Progreso, “Sociedad”, 19 novembro 2001, p.
69.
Entrevista a Manuel Xosé Neira con motivo da publicación do seu terceiro poemario, Templo. Nas liñas introductorias,
atribúeselle a etiqueta de “poeta lento” ao autor. A través das preguntas que se lle formulan, pódese coñecer a súa visión social
do mundo e a súa percepción sobre o que significa a creación literaria.

Novas, Lucía, Epiderme de estío, IVº Premio de poesía Concello de Carral 2000, prólogo de Miguel
Anxo Fernán-Vello, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 110, novembro
2001, 48 pp. (ISBN: 84-95625-31-8).
Presenta Lucía Novas (Bueu, 1979) unha colección de vintesete poemas cunha organización estructural circular e case
simétrica. Comeza cun “Limiar” en verso introductorio á temática da obra, que xira arredor motivos como o sexo, o amor, o
mar, o campo, a noite ou o estío, para darlle paso a un poema tripartito titulado “Tres tempos”. Despois insírese
o corpo de dezaoito poemas que ocupa a maior parte do libro. Xa cara ao final atópase outro poema tripartito titulado
“Tríptico”, que vai seguido da poesía “É claridade diúrna, sabor a pan de millo, delicia,” que antecede ao “Epílogo” versal que
pecha a obra. Esta penúltima poesía é, logo, o único elemento que impide unha estructura totalmente simétrica deste volume
poético.

Novo, Olga e Juan Abeleira, Magnalia: auga, terra, lume, ar, gravados de Alexandra Domínguez, A
Coruña: Edicións Espiral Maior, 2001 (DL: C-1053-2001).
Edición de luxo da que só se tiraron oitenta e cinco exemplares e que contén catro poemas inéditos de Olga Novo (VilarmaoPobra do Brollón, 1975) e de Juan Abeleira (Maracay-Venezuela, 1963), que levan por título “Auga”, “Terra”, “Lume” e “Ar”,
respectivamente, acompañados de gravados de Alexandra Domínguez. No primeiro dos pregues que conforman a obra
explícase que estes gravados están realizados sobre prancha de zinc, estampados pola autora con técnica de augaforte e
augatinta, ademais de numerados e asinados pola artista. Tamén contén un poema manuscrito e asinado por cada un dos
autores, que, no caso de Olga Novo, é un fragmento do seu poema “Lume” e, no de Juan Abeleira, é “Ar”. A distribución
interna leva a que algún dos poemas de amb os autores acompañe unha lámina, como é o caso de “Lume” e “Ar”, mentres que
“Auga” e “Terra” aparecen sen ilustración. A temática centrada nos elementos básicos da formación do universo plásmase
formalmente en versos longos, no caso de Olga Novo, fronte aos versos curtos de Juan Abeleira, e son unha interpretación do
universo en ambos poetas, unha visión feminina e do feminino fronte ao masculino.

Referencias varias:

- Albino Mallo, “Espiral Maior edita un volume con poemas de Olga Novo e Abeleira e gravados de Alexandra Domínguez”,
El Correo Gallego, 4 de outubro de 2001, p. 68.
Dá conta da presentación na Fundación Luís Seoane da Coruña desta carpeta de limitada tiraxe, composta por catro gravados da
pintora chilena Alexandra Domínguez e por catro poemas manuscritos, da autoría de Juan Abeleira e Olga Novo.

Paz, Xabier, Sedimentos, limiar de Xosé Mª Álvarez Cáccamo, A Coruña: Edicións Edicións Espiral
Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 111, decembro 2001, 63 pp. (ISBN: 84-95625-37-7).
Formado por corenta e sete composicións de ampla variedade formal, dende a prosa poética ata o soneto, pasando por poemas
de combinación estrófica e verso libre, nos que atopamos tamén distintos estilos líricos, este poemario de Xabier Paz (A
Coruña, 1949) ofrécenos, logo dunha introducción de Xosé María Álvarez Cáccamo, unha visión poliédrica do mar na que,
segundo o caso, este funciona como elemento simbólico caracterizado polo tempo en forma de materia, como obxecto
metafórico en distintas direccións, ou incluso como medio de subsistencia onde o home exerce o seu labor, cos riscos que isto
supón, xa nun sentido moito máis pragmático e ligado a unha realidade evidente e próxima a nós. É constante a idea do tempo
como depositario dos restos da experiencia vital, cuestión intimamente relacionada co título da obra e que agocha as claves para
entender o conxunto do libro.

Pedreira, Enma, As posturas do día, Accésit ao XIº Certame de poesía Rosalía de Castro da Casa de
Galicia en Córdoba, Santiago de Compostela: Librería Follas Novas, col. Libros da Frouma, nº 19,
outubro 2001, 37 pp. (ISBN: 84-85385-58-6).
O erotismo está moi presente nesta nova achega lírica da prolífica e activa Emma Pedreira Lombardía (A Coruña, 1978). Ao
seu servicio están as continuas alusións ao corpo, á noite, ao mar, á memoria… Son recorrentes tamén as referencias ao mito
clásico de Ulises ao longo do texto ata rematar o poemario cun “Logo xa non volvas/Ítaca/xa non está en min”. A publicación
deste volume contou coa colaboración da Dirección Xeral de Política Lingüística e da Casa de Galicia en Córdoba.

Pedreira, Enma, Velenarias, IVº Premio de poesía Johán Carballeira 2000, A Coruña: Edicións Espiral
Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 106, novembro 2001, 41 pp. (ISBN: 84-95625-30-X).
Libro de poesía co que Emma Pedreira (A Coruña, 1978) gañou o IVº Premio de poesía Johan Carballeira, organizado polo
Concello de Bueu. A obra está estructurada en dúas partes: “As que levan o veleno” e “Envelenadas”. Cada parte está composta
por once poemas, nos que o tema central son os distintos sentimentos que nunha muller orixina o proceso que vai dende a
concepción ata o nacemento dun fillo. Polo xeral trátase dun sentimento contradictorio, que oscila entre a identificación plena
co feto e o desexo de non volver parir. Dende o punto de vista formal, os textos caracterízanse por misturar letras maiúsculas e
minúsculas, por empregar diferentes sangrías e por combinar distintos estilos de fonte.

Penela, Carlos, Acaso o inverno, XIIIº Premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, Sada-A Coruña:
Ediciós do Castro, col. de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, 2001, 46 pp. (ISBN: 84-8485-039-0).
Obra coa que Carlos Penela (Vigo, 1975) gañou o XIIIº Premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, convocado polo Concello
de Dodro. Recolle vinteoito poemas que se estructuran en tres apartados diferentes, titulados “Recordación en novembro”, no
que se inclúen sete poemas numerados en romanos e cos títulos entre parénteses, como os das propias seccións; “Acaso o
inverno”, que contén quince poemas numerados, mais esta vez sen título, e “Carta desde Adina e outras homenaxes”, que
contén seis poemas desiguais, dende o que lle dá título á sección, caracterizado por versos longos, ata outros de diversa
temática, sen numerar e algúns titulados e outros non. A lectura suxire sensacións de tristura e de certa nostalxia, xa que son
frecuentes as referencias ao paso do tempo e é significativo o predominio de palabras tales como silencio, dor, cinzas, frío ou
sombras.

Pereira Valcárcel, Manuel, Inventario de fragmentos, Iº Premio do XIº Certame de poesía Rosalía de
Castro da Casa de Galicia en Córdoba, Santiago de Compostela: Librería Follas Novas, col. Libros da
Frouma, nº 18, outubro 2001, 120 pp. (ISBN: 84-85385-57-8).
O poemario de Manuel Pereira Valcárcel (Ouzande-A Estrada, 1955) que comeza cuns versos de Walt Whitman nos que fala do
poder da poesía para transmitir o máis íntimo. A obra consta de cento dez poemas narrativos numerados e sen título, datados no
remate en “Ouzande e Madrid, do 1998 ao 2001”. O máis característico deles é a súa disposición liñal contínua a modo de
narración entre eles, con frases breves, escuetos e a modo de sentencias; así mesmo, nos poemas o eu poético identifícase en
moitos deles cun “nós”, facendo partícipe ao lector das súas opinións e intencións. A temática, de marcado carácter
heteroxéneo, aborda os máis diversos aspectos: o sentido da vida, o tedio do traballo na sociedade actual, o amor cara a un ti
que representa a esperanza e a alegría, lonxe da apatía e tristura doutros poemas onde predomina o ton de derrota, ou o propio
feito poético. Outros temas presentes son a loita entre a vida e a morte, a perda da infancia, da inocencia, e mesmo dos espacios
asociados a recordos como a aldea da nenez.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Da beleza”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 106, 5 decembro 2001, p. 3.

Despois de facer un pequeno percorrido pola obra de Manuel Pereira Valcárcel, analízase o seu último libro destacando
o premio literario que acadou. Tamén se comenta a presencia neste poemario da autopoética do autor a través das prosas que
aparecen no libro. Asemade saliéntase a aparición do diálogo e da abstracción reflexiva nestas composicións, ademais de
sublíñaseo ton minimalista que percorre todo o libro.

Pino Vicente, Daniel, No leme das lembranzas, Pontevedra: Colección Hipocampo Amigo Poesía, nº 8,
abril 2001, [75 pp.]. (ISBN: 84-932093-0-9).
Daniel Pino Vicente (Forcadela-Tomiño-Pontevedra, 1943) recolle nesta entrega unha serie de poemas escritos entre os anos
1996 e 2000. O poemario preséntase dividido nun total de catro “xeiras” que, á súa vez, se subdividen en varias partes. A
primeira xeira contén un total de quince poemas, que se inclúen en “A terra”, “Catálogo de faces” e “No contorno do labirinto”,
e nos que a terra, a razón e a verdade son os motivos temáticos predominantes. A segunda xeira, un total de nove poemas,
aparece dividida en tres partes iguais: “Mergullado no combate”, “De novas incertezas” e “O mar sempre”, na que o amor e, en
maior medida, o mar son os verdadeiros protagonistas destes versos. “O fol da memoria” e “Na procura do silencio” son as
partes en que se divide a terceira xeira, caracterizada por unha poesía marcadamente intimista na que se fai reflexión sobre os
recordos e lembranzas. Finalmente, a “cuarta xeira (na que andamos)”, está dividida novamente en dúas partes: “¿Atoleiro ou
impasse?” e “Lembranzas do futuro”.
Recensións:
- T.S., “Leme”, Tempos Novos, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, novembro 2001, p. 71.

Comenta moi brevemente as claves temáticas deste poemario de Daniel Pino Vicente, no que se fai unha viaxe arredor do ser
humano e da súa problemática esencial. Salienta que a través dos versos reflexiona sobre as orixes e a incerteza do futuro,
busca o seu camiño e recorre á lembranza para chegar á súa esencia.

Referencias varias:

- Belén López, “Daniel Pino volve á poesía ‘para ler paseniño’ con ‘No leme das lembranzas”, Diario de Pontevedra,
“Cultura”, 19 xullo 2001, p. 77.
Co gallo do acto de presentación en Pontevedra da obra de Pino Vicente repásase a súa bibliografía facendo mención de que ten
un poemario inédito, Mar e tempo, e saliéntase o seu relevo internacional no campo das ciencias sociais. Tamén se recollen as
palabras do autor, nas que fala da liberdade do xénero lírico e da dificultade de disertar sobre unha obra poética, ademais de
apuntar que a memoria e a nostalxia son as liñas temáticas deste volume. Tamén se refire o autor á súa adhesión a unha postura
ecléctica entre o formalismo e a espontaneidade ou ás características especiais que posúe a lingua galega para este xénero.

- Carlos García, “No leme das lembranzas”, Diario de Arousa, 20 xullo 2001, p. 56.

Conversa na que Daniel Pino declara que esta obra ten unha grande unidade, ata o punto de que se podería falar dun poema
único, e que se basea nas lembranzas vitais. Así mesmo, sinala que xa publicou anteriormente un poemario, unha novela e un
libro de contos. No relativo á situación da literatura galega, acha que hogano hai escritores de calidade, como Manuel Rivas,
que están a ter éxito, pero tamén outros inferiores. Por outra banda, o entrevistador sobrancea a súa vinculación a Vilagarcía,
malia á súa orixe baixomiñota, e refírese ao seu prestixio no campo do urbanismo.

Pita, Charo, Desde Arcadia para Govinda, IXº Premio de Poesía Edicións Espiral Maior 2000, A
Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 113, decembro 2001, 50 pp. (ISBN: 8495625-35-0).
Charo Pita (A Coruña, 1966) elabora un poemario artellado a xeito de correspondencia dun eu que escribe dende Arcadia a un ti,
Govinda, e que ten como protagonista o mundo feminino, máis concretamente, a relación de afectividade entre dous suxeitos
líricos femininos, concretizados en diferentes momentos do poemario. A obra está inzada de referencias a escenas e elementos
da vida cotiá, como fregar a louza, dar un paseo pola beira do mar, o fume do tabaco, etc., que pretenden materializar dalgunha
maneira os dous suxeitos poéticos.
Referencias varias:
- C. V., “Unha escritora-contacontos gaña o prémio Edicións Espiral Maior”, A Nosa Terra, nº 976, “Guieiro Cultural”, 1
marzo 2001, p. 31.
Comeza anunciando que con esta obra a escritora Charo Pita gañou a IXª edición do premio de poesía Edicións Espiral Maior.
Logo de dar algúns datos sobre a súa vida e traxectoria profesional achega unhas notas sobre o contido deste

poemario. Fai referencia a outras das súas facetas creativas como son a música, a escritura e a lectura de contos para nenos e
presenta os nomes das persoas que constituíron o xurado e o qué valoraron da obra premiada.

Portas, Xesús, No colo de miña nai. Cancións relixiosas, Santa Comba-A Coruña: 3C3 Ediciones, col.
Axóuxere/Música 2001, 72 pp. (ISBN: 84-607-2385-2).
Recolle unha parte da producción poético-relixiosa de Xesús Portas (Cordeiro-Valga, 1944), elaborada no transcurso de varios
anos de traballo. Trátase dunha serie de cancións musicadas, estructuradas en sete apartados que, en liñas xerais, se
corresponden coas sucesivas partes dunha misa: “Cantos de entrada e para outros usos”, “Cantos para o acto penitencial, Gloria
e Credo”, “Cantos e antífonas para o salmo interleccional e o Aleluia”, “Cantos para a procesión de ofrendas ou ofertorio”,
“Cantos para o Santo e o Año”, “Cantos para o Noso Pai e a Comuñón” e “Cantos para diversos usos, entre eles o de remate da
celebración”. Está precedido dun limiar no que se alude ao contido e a cuestións estructurais, ademais de achegar os motivos
que propiciaron a creación destes poemiñas, entre eles, a falta de material en lingua galega para honrar a Deus durante “a
celebración eucarística”. O volume, que comeza no colo dunha nai e un pai, primeiros transmisores da fe, e remata co desexo da
acollida derradeira no colo do Pai, conclúe cunha sucinta semblanza do autor.

Referencias varias:
Concha Pino, “Os lectores aseguran o éxito da Feira do Libro deste ano”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 5 maio 2001,
8.

Ademais de darse conta do éxito que está a supoñer a Feira do Libro de Santiago, adiántase a programación de actos da xornada
entre os que se destaca a presentación da obra de Xesús Portas, No colo da miña nai.
-C. B., “La editorial xalleira ‘tresCtres’ apuesta por el mundo de las letras gallegas”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 27 xuño 2001, p. 33.
Comézase sinalando cómo naceu esta nova editorial, da que se mencionan algúns títulos que teñen publicados entre os que
destaca o Diccionario. Eladio Rodríguez. Logo coméntase a orixe do nome da nova editorial e cítase o seu próximo traballo: No
colo de miña nai. Cancións relixiosas, de Xesús Portas.
- B. L., “Portas presentou ‘No colo de miña nai’ na Feira do Libro da Ferrería”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 18
xullo 2001, p. 61.
Resáltase a presentación das obras No colo de miña nai de Xesús Portas e Lembranzas. Una vida en el campo gallego de
Maximino Viaño na Feira do Libro do Pontevedra. Recóllense as palabras coas que o autor explica a composición do primeiro
dos títulos citados e, por último, alúdese ás actividades culturais que terán lugar nos próximos días nesta feira.

-Belén López, “Un libro de cantigas espirituais no século da música electrónica”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 7
agosto 2001, p. 59.
Coméntase que a intención do autor ao dar ao prelo este volume de trinta e oito cantigas relixiosas, vintedúas delas xa
publicadas anteriormente de xeito disperso, foi aumentar a escasa calidade da música relixiosa e a cantidade de cancións
dispoñíbeis en lingua galega. A seguir, indícase que Portas non se sente responsábel do éxito comercial porque foi a editorial
quen o buscou a el e non ao contrario. A xornalista opina que unha publicación deste tipo parece ir contracorrente en relación a
un mundo no que avanza con forza a música electrónica.

Queipo, Xavier, Nos dominios de Leviatán (1992-1999), Pontevedra: Servicio de Publicacións da
Deputación Provincial de Pontevedra, col. Tambo, nº 6, maio 2001, 50 pp. (ISBN: 84-8457-069X).
Primeiro poemario de Xavier Queipo (Santiago de Compostela, 1957) que o autor dedica aos mariñeiros galegos que lle
ensinaron os segredos da pesca no mar de Barents e nas augas de Terranova. Confórmano trinta e cinco composicións nas que,
ademais de constatarse a variedade temática do poemario, salienta a presencia dun mar descoñecido que presenta a súa realidade
e os seus misterios. Deste xeito o primeiro e o derradeiro poema expresan o abraio do eu lírico ante a descuberta por vez
primeira da magnificencia dun iceberg e do xeo, a luz boreal e as particularidades da paisaxe ártica, respectivamente. Ao lado
deste tema fundamental aparecen tamén lembranzas do mundo da infancia e dos seus medos, a comunicación cun amor distante
a través do ordenador portátil, un poema dedicado a unha exposición da artista Rebecca Horn, diversos haikus, así como
reescrituras en galego de letras de cancións de Billie Holiday, os Panchos ou Jamiroquai. A nivel formal destaca a sonoridade de
moitos destes textos, algúns deles compostos a través de enumeracións acumulativas que recollen inventarios de peixes, aves,
vexetación ou cunchas.
Referencias varias:
- AFA, “Propostas en verso”, O Correo Galego, “AFA”, 14 xullo 2001, p. 33.

Ver Blanco Valdés, Juan L., Os signos, as mudanzas, neste apartado do Informe.
- M. Blanco Rivas, “Nos dominios do Leviatán”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 218, 21 xullo 2001, p. 2.
Coméntase nesta breve nota que Xavier Queipo amosa neste poemario "un anceio de comunión coa natureza”. Por último,
cítanse outras obras súas como Ártico e outros mares (1990), Diarios dun nómada (1993), Contornos (1995), Manual de
Instruccións (1999) e Papaventos (2001).
-Carmen Vidal, “Xavier Queipo. ‘Regreso a Bruxelas decepcionado”, A Nosa Terra, nº 997, “Guieiro Cultural”, 27 xullo 2001,
p. 34.
Ver Queipo, Xavier, Papaventos, no apartado I. 1 deste Informe.

- Marcos Valcárcel, “Catro poetas”, La Región, “Ronsel dos libros”, 24 outubro 2001, p. 61.
Ver Blanco Valdés, Juan L., Os signos, as mudanzas, neste apartado do Informe.

Armando Requeixo, “Unha insua para a poesía”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 102, 7 novembro
2001,
4. Ver Blanco Valdés, Juan L., Os signos, as mudanzas, neste apartado do Informe.

Quintiá, Xerardo, Ailalalalelo de auga, ed. de Franck Meyer, Vigo: do4edicións, maio 2001, 79 pp.
(ISBN: 84-607-2165-5).
Neste poemario Xerardo Quintiá (Friol-Lugo, 1970) continúa a centrarse nun dos tópicos que xa ocupara gran parte da súa obra
narrativa anterior: a natureza, e en particular a natureza do campo galego. A obra está estructurada en cinco partes tituladas:
“Ailalalalelo de auga”, “Abril”, “O paso das aves migratorias”, “Dúas cantigas de amor e morte” e “Tríptico”, todas elas
marcadas pola diferencia temática e estilística. Atopamos poemas de marcado fondo telúrico, outros teñen un ton panteísta, que
aparece, nalgúns casos, subxacente a un tema principal. Mais nesta nova obra amplíanse os horizontes con poemas amorosos,
outros sobre o paso do tempo, a morte, etc. Nalgunhas secuencias de poemas o “eu poético” diríxese a unha muller coa que
dialoga, poetiza nun evidente soliloquio moitos dos momentos pasados ao longo dos anos. Xa no final do libro aparecen
homenaxes-recreación poéticas a/de Manuel Antonio, Xosé Luís Méndez Ferrín e Uxío Novoneyra.

Recensións:
- Manuel Darriba, “Gómez Pato publica outro libro de versos e Quintiá debuta no xénero”, El Progreso, “Autores”, 17 xuño
2001, p. 75.

Ver Gómez Pato, Raúl, A casa deshabitada da familia Pena, neste apartado do Informe.
- Armando Requeixo, “A poesía de Xerardo Quintiá”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 96, 30 setembro 2001, p.
3.
Logo de facer referencia á traxectoria de Xerardo Quintiá, céntrase no poemario que o autor vén de publicar. Dise que este, que
en realidade é un “poemario de poemarios”, contén cinco seccións ben diferenciadas entre si tanto temática coma
estilisticamente: “Ailalalalelo de auga”, “Abril”, “O paso das aves migratorias”, “Dúas cantigas de amor e morte” e “Tríptico”.
Logo de facernos un adianto do contido de cada unha destas partes, achéganos a súa opinión acerca da obra poética de Xerardo
Quintiá en xeral e de Ailalalelo de auga en particular.
- M. Blanco Rivas, “Un percorrido polo tempo e a paisaxe”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 229, 6 outubro 2001, p. 2.

Princípiase salientando a orixinalidade e a tradición presentes neste libro. Despois analízase a estructura e a temática da obra e
saliéntase que a primeira parte do libro é un canto introductorio que amosa a Galicia do autor. Tamén se di que a terceira
sección, “O paso das aves migratorias”, nos mostra a faceta meditativa do poeta. Finalízase comentando que as dúas últimas
partes, “Dúas cantigas de amor e morte” e “Tríptico”, lle serven ao autor para crear un diálogo coa tradición literaria galega.

Referencias varias:
- Diana Casanova, “Quintiá presentó ayer en Lugo ‘Ailalalalelo de auga’, su primer libro de poesías”, El Progreso, “Sociedad”,
14 xullo 2001, p. 67.
Nova sobre a presentación da obra, que contou coa participación do autor, Armando Requeixo e Frank Meyer. Respecto á
traxectoria literaria de Quintiá, coméntase que empezou a publicar en “Táboa Redonda”, suplemento de El Progreso, e que xa
leva dous libros de contos: Finísimo po nas ás (1997), do que se fai notar que vai pola terceira edición, e Unha soa man e
outros intres (1999). Respecto a Ailalalalelo da auga, dise que está ateigado de referencias á infancia e a Friol, o seu concello
natal.

Ramos, Baldo, Raizames, ilust. do autor, limiar de Armando Requeixo, Santiago de Compostela: Librería
Follas Novas, col. Libros da Frouma, nº 20, decembro 2001, 92 pp. (ISBN: 84-85385-63-2).
Primeira achega á poesía galega en forma de libro a cargo de Baldo Ramos (Celanova, 1971) que conta
coa mestura de versos e imaxes pictóricas a cor do propio autor celanovés. Este poemario presenta un
limiar, escrito por Armando Requeixo, no que relata a traxectoria vital e literaria de Baldo Ramos –
galardóns acadados, publicacións en revistas,

escritos poéticos e a súa faceta como pintor–, debulla este volume poético –indicando que está formado por “uns poemas
perfectamente hilemorfizados, onde a forma serve ó fondo e o contido se conforma no continente xusto”– e remata subliñando a
valía deste poeta. Raizames é o resultado do traballo poético de Baldo Ramos entre 1998 e 2001 e conta cunha temática xeral
que xira ao redor da reflexión metapoética. Nesta obra xógase coa memoria e co amor como raizame onde enraíza o ser e
aparece dividida en dúas seccións “Pegadas no ermo”, integrada por dezanove poemas, e mais “Terra de ningures”, formada por
trinta e catro poemas.

Rodríguez Baixeras, Xabier, Eclipse, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº
112, decembro 2001, 98 pp. (ISBN: 84-95625-36-9).
Xavier Rodríguez Baixeras (Tarragona, 1945) recolle neste poemario un conxunto de corenta e seis poemas agrupados en cinco
partes: “Para escarnio das augas”, caracterizada por conter catro poemas titulados de formato narrativo; “Ecos”, nove
composicións nas que se intercalan as estructuras tradicionais coas narrativas; “Criaturas do soño”, con seis poemas nos que
destaca o quinto, que aparece dividido en quince partes numeradas fronte aos outros que seguen combinando ambas estructuras;
“As pedras”, con once poemas, e “11-8-99", con dezaseis poemas sen título, de versos longos dispostos individualmente.
Trátase de poemas longos, uns en prosa e outros de corte tradicional, sen ningún tipo de adorno, nos que continúa a viaxe que
empezou en Fentos no mar (1981), e onde a palabra cobra moita importancia.

Rosende , Emilia, Si yo fuera poeta, ilust. J. Vázquez, Tui-Pontevedra: Concello de Tui, 2001, 199 pp.
(Sen DL nin ISBN).
A poetisa tudense Emilia Rosende inclúe neste seu último libro un total de cento vintecatro poemas: cento dous en castelán e
vintedous en galego. As composicións van precedidas dunha “Breve nota introductoria de la autora”, na que explica que, aínda
que xa publicou tres libros, segue tendo cousas que contar e que esta obra está dedicada a Tui, aos seus barrios e ás súas xentes.
A temática da parte en castelán e en galego é moi similar: en ambas linguas escribe poemas dedicados a amigos ou familiares,
de amor, de sentimento maternal, de reflexión metaliteraria, de nostalxia do pasado, de admiración e cariño por Tui, de
descrición dos días de festa, de sentimento relixioso, de loanza á artesanía, de defensa da igualdade da muller, etc. Ademais
destes temas, nos poemas escritos en lingua galega aparece unha temática patriótica, de unión entre Galicia e Portugal, de
exaltación de personaxes relevantes dentro da historia de Galicia e de dignificación do galego. Cabe destacar a baixa calidade
lingüística dos poemas escritos en lingua galega e a repetición de varios poemas, por exemplo “El sueño” nas páxinas 19 e 96
ou “El sentir de un poeta” nas páxinas 79 e 119. O libro inclúe fotografías de Tui, ilustracións de J. Vázquez e algún poema
dedicado á autora, por exemplo “Arco Iris”.
Referencias varias:

- E. G., “La poetisa Emilia Rosende desvela su carácter intimista y profundo en un nuevo libro”, Faro de Vigo, “Baixo MiñoLouriña”, 18 decembro 2001, p. 14.
Dá conta da presentación da última obra da poetisa Emilia Rosende, Si yo fuera poeta, volume que contén textos en galego e
castelán. Sinálase que os poemas se caracterizan polo intimismo e por desvelar un concepto máis fondo do ser humano.

- E. G., “Escribir es mi debilidad y no podría vivir sin poesía”, Faro de Vigo, “Especial”, 29 decembro 2001, p. 6.
Entrevista coa poetisa Emilia Rosende, que vén de publicar o seu sexto libro Si yo fuera poeta. Fala da súa actividade literaria,
da súa fonte de inspiración, baseada na felicidade que lle dan os fillos e da satisfacción que lle produce escribir, afirmando que
sen a poesía non podería vivir.

Sánchez Iglesias, Cesáreo, O rumor do distante. A escrita da terra, XXº Premio Esquío, Ferrol:
Fundación Caixa Galicia/Sociedade de Cultura Valle-Inclán, col. Esquío de Poesía, nº LXXXIIb, marzo
2001, 265 pp. (ISBN: 84-95289-19-9).
Unha viaxe por Galicia dunha notábel simetría formal é o que nos presenta nesta obra Cesáreo Sánchez Iglesias (Dadín-O Irixo,
1951). Estructúraa en corenta etapas que nos levan dende a montaña luguesa ata Fisterra, puntos que se constitúen así no alfa e o
omega dun percorrido que non se desenvolve de xeito lineal. Cada etapa está dividida en dúas partes: a primeira constituída por
unha serie de versos moi longos e a segunda, por un número variábel de quintillas encabezadas por cadanseu topónimo. Estes
topónimos son moi diversos pois atopamos nomes de aldeas, ríos, vilas, edificios relixiosos… Ademais da homoxeneidade
formal, pódese sinalar tamén como característica salientábel a importante compoñente descritiva. O texto é moi rico dende un
punto de vista referencial. Poderiamos mencionar alusións a feitos como a batalla de Pontesampaio ou a personaxes históricos
como Pedro Álvarez de Soutomaior, conde de Caminha, pero as máis recorrentes son as metaliterarias: materia de Breteña
(Galván ou Perceval/Parsifal), tradición celta (Iseo das Brancas Mans) e das mil e unha noites (Simbad, Sahrazad), literaturas
galega (Meendinho e a Illa de San Simón), inglesa (rei Lear), chinesa (Wang Wei), helenística (Antígona), etc.

Recensións:

- Xavier Castro R., “Todos os camiños andados”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 77, 20 maio 2001, p. 10.
Comeza indicando o prestixio do premio Esquío de poesía, que na súa vixésima edición recibiu O rumor do distante, do que
aquí se subliñan algúns dos seus contidos. Destaca o feito de que, a pesar de que todos os espacios aludidos son reais e
próximos, eventualmente resultan ser estes uns camiños iniciáticos, por veces descoñecidos. Por outro lado, salienta a
densidade de ideas e a imaxe da natureza presentes en todo o volume, ademais de facer fincapé no acertado do subtítulo “A
escrita da terra”, que é o motivo primeiro e último que se pretende compartir co lector.
- Vicente Araguas, “Tour”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 369, 31 maio 2001, p. 6.
Despois de recordar a longa traxectoria poética de Cesáreo Sánchez, que o sitúa como un dos poetas consolidados, céntrase en
O rumor do distante, a súa última entrega. Desta poesía, destaca o seu carácter discreto e elegante e o dominio léxico e
conceptual, que denota un mundo exquisito, orixinal e sensorial. O libro, di a seguir, é unha crónica dunha longa viaxe por
Galicia na que ten cabida o romantismo, a unión do home e a natureza e a combinación de diferentes estéticas. Para finalizar,
cualifícao de libro novidoso no actual panorama poético galego, volume que confirma un camiño propio que hoxe en día é
recoñecido.
- Xulio Valcárcel, “O rumor do distante”, El Ideal Gallego, “Páxina literaria”, 9 setembro 2001, p. 4.

Trala década de traballo que supuxo para Cesáreo Sánchez a confección desta obra, Xulio Valcárcel cualifícaa de moi
ambiciosa. Áchalle unha dupla interpretación, individual ou colectiva, e ve influencias budistas. Así mesmo, concédelle moita
importancia ao simbolismo e, particularmente, á cábala. En conxunto, pensa que se trata dunha “obra singular dentro da
poesía galega e universal”.
- Teresa Seara, “De rutas e derrotas”, Tempos Novos, nº 54, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, novembro 2001, p. 71.

De maneira crítica analiza as liñas argumentais, que xiran arredor dun itinerario concreto, subliñando que se trata dun “camiño
iniciático, persoal e íntimo” “capaz de mover o eu poético nunha procura inconcreta”. Conclúe aludindo moi brevemente á
estructura formal.
-Lupe Gómez, “Sánchez Iglesias: ‘O poema ten que ser nú”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 395, 6 decembro 2001,
pp. 2-3.
Achega á poesía de Cesáreo Sánchez e en especial á súa obra gañadora do Premio Esquío de Poesía, a través dunha entrevista
na que Gómez comeza sinalando que cando fala co poeta sente que a súa poesía é coma el “con silencios, tristura e elegancia”,
unhas composicións para ler con tempo e reflexionando. Sinala que a obra abarca poemas escritos ao longo de dez anos en dúas
viaxes paralelas, por un lado a externa e polo outro a interna. Salienta a importancia que o autor lle dá á cultura en xeral e alude
ao significado do título, que vén a indicar que o distante é unha chamada, un

“camiño en contra do paso do tempo e da soidade”, co sentimento do amor como único que pode encher os baleiros que temos
ao noso arredor. Destaca o ton pausado, tranquilo e contento dos poemas, considerados exactos e cunha forte dose de suxestión.
Ademais alude ao interese que mostra por viaxar, ao percorrido que ten feito polo Mediterráneo na busca de Safo, o seu
referente poético, ou ás moitas paisaxes que ten visto pasar mentres escribe.

Seixas, Manuel, Diario de ausencias, ilust. Xurxo Romero, Lisboa: Edições Tema/Centro de Estudos
Galegos da Universidade de Lisboa, decembro 2001, 48 pp. (DL: 171935/01).
Presenta o segundo poemario de Manuel Seixas (Vilagarcía de Arousa, 1961) unha orixinal estructura na que cada parte está
encabezada por unha páxina de periódico cun recadro que adianta, en forma de noticia, os contidos de cada sección. Estas son
as mesmas ca nun xornal normal: Primeira plana, Nacional, Internacional, Sociedade/Comunicación, Economía, Ciencia e
¡Última hora!. Cada unha delas empeza cuns “pedidos ao director”. O volume ábrese cunha cita sobre o sufrimento de Antonin
Artaud seguida dunha noticia sobre a falta da persoa amada, publicada nun ficticio Diario de Ausencias, que ao aparecer ao
principio e mais ao final enmarca a obra no seu conxunto. Seixas amosa un grande sentido rítmico e sérvese continuamente do
paralelismo para compor uns versos desesperanzados que falan da morte, da enfermidade ou das drogodependencias. Entre a
multitude de temas tratados, podemos tamén sinalar a soidade, a pesar da morea de obxectos que nos rodean; o afastamento do
fogar; a ruptura das relacións paterno-filiais; o adulterio ou o alcolismo.

Solla, Carlos, Terras raras, limiar de Mª Xesús Nogueira, Madrid: ACEF (Asociación Celso Emilio
Ferreiro), col. O Roibén, nº 1, maio 2001, 51 pp. (ISBN: 84-86230-42-X).
Poemario de Carlos Solla (Pontevedra, 1971) no que atopamos trinta e un poemas breves acompañados de catro pinturas de
Francisco Sutil en formato fotográfico (non impreso) e un conxunto de pequenos xogos literarios –Ras e tritongos– a modo de
refráns ou cantarelas que pechan o libro. O autor presenta unha indagación na identidade colectiva en base a unha paisaxe ben
nutrida de elementos animais e vexetais, ademais de accidentes xeográficos, que conforman un cosmos particular a partir dunha
natureza en constante evolución e expresada por medio dun rico e variado vocabulario onde atopamos diferentes procesos de
formación de palabras, presencia continuada de trazos dialectais, utilización do dígrafo da gheada, e outros recursos gráficos
que van desde o acróstico ata un uso persoal do paréntese, que toma funcións habitualmente alleas. Todo isto en difícil
equilibrio co estándar e en beneficio dunha proposta de linguaxe propia acorde cos contidos do libro.

Recensións:
- María Xesús Nogueira, “Terras raras”, Dorna, nº 27, “Caderno da crítica”, maio 2001, pp. 151-154.

Comeza sinalando a ruptura que supón coa actitude que o poeta mantivo nas obras anteriores e que agora o leva a colocar a
paisaxe como unidade temática de cohesión. Destaca a heteroxeneidade na orixe dos textos que formaron parte dunha
exposición pictórica e a querencia do autor polos libros misceláneos, que neste volume se detecta no micropoemario “Ras e
tritongos”. Repasa a traxectoria de Solla, iniciada en 1999 con Xábregho e seguida no 2000 con Mel de arañas. Considerado
pertencente ao grupo de poetas dos 90, caracterízao polo seu afastamento dos círculos literarios e a súa vontade de ruptura. Do
poemario destaca o paisaxismo como eixo central co que indaga na identidade colectiva, en especial a través da acumulación de
imaxes con ecos de Novoneyra, ademais do humor, por veces irreverente, as alusións ao mito bíblico da xénese ou o cosmos
representado polo caos e o absurdo. Salienta o alto grao de elaboración, o hermetismo de moitos versos a causa da falta de lóxica
das imaxes e escollas léxicas ou a presencia de dialectalismos, en especial a gheada, a formación de palabras ou a presencia do
léxico científico.

Torres, Sabino, Intres de soidade, prólogo de Xesús Alonso Montero, Sada-A Coruña: Ediciós do
Castro, col. Poesía, 2001, 73 pp. (ISBN: 84-8485-024-2).
Nova achega poética de Sabino Torres Ferrer (Pontevedra, 1924) que prologa Xesús Alonso Montero en “Unha lanza por
Sabino Torres”. Neste limiar, lémbrase o compromiso que o escritor mantivo durante toda a súa vida coa poesía, primeiramente
como editor da colección “Benito Soto” (1949-1951), a primeira da posguerra en Galicia, e despois coa madrileña “Hipocampo
Amigo”, ademais de como autor, ao que Alonso Montero se aproxima nunhas sucintas consideracións. Este libro estructúrase
en tres partes (“Penas”, “No parque” e “Soidades”) que debuxan a xeografía radical de saudades e soidades dun home que, xa
derrotado pola vida e as ausencias (nas que emerxen con forza a compañeira e a filla), traza un discurso elexíaco de evidente
sinceridade e pouso autobiográfico.

Tosar, Luís G., Invocación dun tempo (Poesía, 1986-2000)/Invocació d’un temps (Poesia, 19862000),
limiar de Pere Gimferrer, Barcelona: Viena Edicións, col. Viena Poesía, nº 28, setembro 2001, 211 pp.
(ISBN: 84-8330-121-0).
Edición bilingüe catalán-galega da poesía completa de Luís G. Tosar (Buenos Aires, 1952). O volume comeza cun limiar de
Pere Gimferrer no que se defende a orixinalidade desta voz poética e a súa vinculación coa tradición literaria galega. Tamén
contén unha “Nota do autor” na que reflexiona sobre a procedencia dos poemas e a revisión que levou a cabo nas súas
composicións para esta edición. Asemade, agradece o seu traballo aos traductores ao catalán desta obra. Despois reprodúcense,
en orde cronolóxica, os cinco libros editados anteriormente por este poeta. Así, aparecen en primeiro lugar as poesías de A
caneiro Cheo (1986), centradas en espacios galegos e hispanoamericanos. A continuación, recóllese Seis cántigos labrados co
recordo de seis cidades mouras (1986), no que está patente a influencia árabe. Logo inclúese Remol das travesias (1989), que
amosa as experiencias vividas en Iberoamérica, e finalízase con Campás de recalada (1992), centrado na cidade de
Compostela, e Nesgadas melodías (2000), con pegadas dos países do Leste de Europa.

Recensións:
- Luciano Rodríguez, “Mirada sobre paisaxes múltiples”, Guía dos libros novos, nº 35, “Poesía”, decembro 2001, p. 27.

Sinálase esta publicación como proba das boas relacións entre os sistemas literarios galego e catalán. Coméntase a grande
integración de Tosar no grupo poético dos oitenta e lémbrase que gañou os premios Losada Diéguez, Esquío e o da Crítica
española; que foi traducido ás cinco linguas máis faladas da Unión Europea, ademais de ao catalán, ruso e húngaro; e que é o
presidente actual do PEN Clube de Galicia. Así mesmo, indícase que nos ofrece neste volume o mellor da súa producción,
caracterizada por unha “constante fusión da vivencia persoal coa vivencia colectiva”. De por parte, non se esquece de citar as
peculiaridades de cada obra de Tosar nin eloxiar a versión de Pau Joan Hernández.
Referencias varias:
-AFA, “Evocació d’un temps’, escolma dunha poesía de Luis G. Tosar en catalán”, O Correo Galego, “AFA”, 2 outubro 2001,
p. 30.
Infórmase de que esta antoloxía bilingüe inclúe poesías procedentes de libros que permanecen inéditos. Así mesmo, destácase
que a que se ofrece aquí é a versión definitiva dos textos, que Luís G. Tosar cre que hai que traballar continuamente, incluso
despois de publicados. Tamén se indica que Pere Gimferrer procura no limiar resonancias para estes versos nos mananciais da
Idade Media e de Rosalía. Por outra parte, saliéntase que a obra estea dedicada a Basilio Losada, Olegario Sotelo e Ernesto
Lagarón polo seu papel de dinamizadores da cultura galega en Cataluña.

- X. L., Méndez Ferrín, “Fantasía de inverno”, Faro de Vigo, “Os camiños da vida”, 30 novembro 2001, p. 2.
Menciona o poema “Penélope en Budapest”, pertencente ao libro Invocación dun tempo, facendo unha pequena paráfrase e
citando algúns dos versos.

Tovar, Antonio, Cadáver adiado, prólogo de Xesús Alonso Montero, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro,
col. Poesía, 2001, 58 pp. (ISBN: 84-8485-008-0).
Este poemario conta cun prólogo da autoría de Xesús Alonso Montero no que, entre outras cuestións, di que este libro é dos que
define “mellor a angustia, o noxo e os medos dun ser humano”. Ao mesmo tempo apóiase na crítica para concluír que Antón
Tovar (Rairiz de Veiga, 1921) é un dos poetas máis importantes das letras galegas. A seguir vén unha pequena nota do autor na
que se xustifica, case que vitalmente, e ofrece algunha información ricaz para os estudios paratextuais. De seguido aparecen os
corenta e tres sonetos que compoñen o groso do libro. Todos eles tematizan unha cuestión relevante e xiran arredor dela. Así,
primeiro xustifica a escrita, para de seguido ir a cuestións desacougantes e duras: a dor existencial, o tempo pasado, a morte en
vida, etc. Outros están dedicados a poetas admirados, a familiares idos ou son poemas de circunstancias.

Recensións:
- Penélope Pedreira, “Versos de soidade e xenreira”, Guía dos libros novos, nº 32, “Poesía”, setembro 2001, p. 26.
Comeza a crítica declarando que a figura de Tovar se está a reivindicar dende moitos estamentos como unha das figuras das
literaturas galega e española. A seguir, resume a producción literaria en ambas as dúas linguas. No relativo á

temática, cita o medo existencial que produce a negación de Deus e cualifica estes sonetos de narrativos e duros. Obsérvalles
influxos da literatura do século XVI, sobre todo de Francisco de Quevedo, e indica que este volume inclúe ademais cadansúa
homenaxe a José Agustín Goytisolo e Roberto Blanco Torres.

- Carlos Vieitez, “Cadáver Adiado”, O Mico, nº 2, “Crítica”, decembro-xaneiro 2002, p. 51.
Crítica na que se destaca a profundidade da poesía dos seus corenta e tres sonetos e se bota de menos un maior recoñecemento
do autor. Tamén se fala da dor intensa, das dúbidas existenciais que tivo o poeta nuns escritos en primeira persoa que parecen
feitos para si mesmo. Considera que son un testamento no que o desacougo ante a vellez e a incerteza son os principais
elementos, nos que a palabra clave é “Nada”. Cualifica a obra de “imprescindible, unha xoia do sentimento, da paixón”, e
remata facendo referencia ao prólogo de Xesús Alonso Montero, no que pide un maior recoñecemento para o poeta como xa se
fixo con Cunqueiro ou Carballo Calero.
Referencias varias:
F. Martínez Bouzas, “Antón Tovar”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 66, 4 marzo 2001, p. 6. Ver
Tovar Bobillo, Antonio, Diario íntimo dun vello revoltado, no apartado I. 1 deste Informe.

C. V., “Na pescuda das letras esquecidas”, A Nosa Terra, nº 992, “Guieiro Cultural”, 21 xuño 2001, p. 21.
Ver Tovar Bobillo, Antonio, Diario íntimo dun vello revoltado, no apartado I. 1 deste Informe.

s

VV. AA., Aliteración en ti, XXVIIIº Premios Literarios “Minerva” 2000, limiar de Víctor Fernández
Freixanes, Santiago de Compostela: Colexio M. Peleteiro/Revista Vamos, 2001, 110 pp. (ISBN: 84-6071838-7).
Como xa se indicaba no apartado I. 1 deste Informe, o presente volume recolle os traballos gañadores dos Premios Literarios
Minerva da súa edición do ano 2000. Aseguir, dáse conta dos premiados no apartado de poesía:
- Tania García Ruibal, “Sen título” (Iº Premio de poesía), pp. 15-21.
Trátase de tres poemas nos que se insinúan os sentimentos e as accións cotiás de distintas persoas, a maioría delas mulleres.

- Lucía Aldao Sánchez, “Sen título” (IIº Premio de poesía), pp. 23-30.
Poemas nostálxicos, ás veces sombríos, nos que a voz lírica se dirixe constantemente a unha segunda persoa que parece
ausente.
- Carolina Castro Estévez, “Sereas de outubro” (IIIº Premio de poesía), pp. 31-38.

Composicións nas que salienta a presencia do mar, criticándose ademais nalgunha delas, certos actos e comportamentos das
persoas.
- Eduardo González Solleiro, “Diario” (Accésit de poesía), pp. 39-45.
Composicións nas que se reflexiona sobre a vida humana e nas que os elementos naturais e animais adquiren tamén grande
importancia.
- Ana Durán Losada, “Alcanzando a desmesura” (Accésit de poesía), pp. 47-54.
Nestes poemas descríbense diferentes formas de alcanzar o inconmensurábel, repetíndose en todos eles elementos como a
madrugada, a lúa ou o sol.
- Paulo Vaamonde Espasandín, “A brétema serán os anos” (Accésit de poesía), pp. 55-61.
Poemas desiguais nos que predomina o desencanto e o pesimismo.

Referencias varias:

- Ana Iglesias, “Peleteiro y Galaxia editan un libro con las obras ganadoras de los Premios Minerva 2000”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 1 marzo 2001, p. 37.
Ver VV. AA., Aliteración en ti, no apartado I. 1 deste Informe.
- Avelino Abuín de Tembra, “Paseos literarios”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 22 abril 2001, p. 3.
Ver VV. AA., Aliteración en ti, no apartado I. 1 deste Informe.

- M. Quintáns S., “Os premios Minerva en Galaxia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29 abril 2001, p.
10. Ver VV. AA., Aliteración en ti, no apartado I. 1 deste
Informe.

VV. AA., VIIº Festival de Poesía “Baixo Miño”, presentación de Emilia Rosende, A Guarda: Concello da
Guarda, 2001, 166 pp. (DL: VG-632-2001).

Recolle as composicións poéticas que se presentaron ao VIIº Festival de Poesía “Baixo Miño” da Guarda. Ábrese cunhas
palabras de Emilia Rosende, quen destaca a vitalidade do xénero lírico. O volume recolle sesenta e oito poemas en castelán,
trinta e nove en galego e catorce en portugués, todos eles asinados por autores de diferente procedencia, destacando por maioría
os poetas do grupo poético Brétema-Vigo. As formas poéticas empregadas son moi diversas así como a temática presente en
cada un dos poemas, nos que atopamos algúns con grandes innovacións fronte a outros asentados na nosa tradición.
Tematicamente recóllense poemas cunha grande influencia costumista ou paisaxística, mentres que outros se decantan pola
temática amorosa.
Referencias varias:
- Ricardo Rodríguez Vicente, “Escritores de Galicia e Portugal participaron no VII Festival de Poesía do Baixo Miño”, Faro de
Vigo, “Baixo Miño/Louriña”, 28 xullo 2001, p. 28.
Fai referencia á celebración do VIIº Festival de Poesía do Baixo Miño, organizado pola Asociación Amigos da Poesía Baixo
Miño e o Concello da Guarda, destacando os diferentes actos. Salienta, entre estes, a lectura de poemas de diversos autores
galegos e portugueses, recollidos logo nunha antoloxía. Asemade, pon de relevo a presentación dunha obra sobre o poeta en
castelán Feliciano Rolán Vicente.

VV. AA., Premio 2001 de relato, poesía e teatro da Universidade de Vigo, Vigo: Universidade de
Vigo/Edicións Xerais de Galicia, 2001, 165 pp. (ISBN: 84-8302-662-7)
A continuación dáse conta das composicións poéticas gañadoras na quinta edición deste premio, que se recollen no volume, xa
descrito no apartado I. 1 deste Informe.
- Daniel Landera Porrás, “Gallaecia” (Iº Premio de poesía), pp. 63-72.
Cinco poemas de carácter épico, todos eles titulados, a través dos que nos trasladamos ás batallas medievais entre cabaleiros
por facérense co control de certos territorios.
- Pilar Fernández Iglesias, “O tempo máis turbado” (Iº Accésit de poesía), pp. 73-88. O motivo presente nestes poemas é un
intercambio de mensaxes electrónicas entre Ulises e Penélope con motivo de que
o seu fillo Telémaco comezou a estudiar “Teleco”. Son varias composicións curtas que se serven da linguaxe informática e de
enderezos de páxinas web, coas que asistimos a un diálogo poético no que predomina o erotismo, a sensualidade e a sensación
de soidade.
- Miguel Martínez López, “Unidade de coidados intensivos” (IIº Acéssit de poesía), pp. 89-98.

Conxunto de cinco poemas sen título, centrados nunha vivencia intensa e apaixonada das relacións sexuais. A reducción da
extensión dos versos, así como a eliminación dos signos de puntuación aumentan a intensidade do conxunto.
- Lucía Novás, “O vento e a lúa”(IIIº Accéssit de poesía), pp. 99-119.

Dezanove poemas moi breves e de versos curtos centrados no erotismo e dirixidos a un “ti” que tamén participa do xogo
amoroso.

Vázquez, Pura, Náufragos da elexía, Pontevedra: Colección Hipocampo Amigo, nº 7, abril 2001, [68
pp.]. (ISBN: 84-932093-1-7).
Pura Vázquez (Ourense, 1918) dedica este poemario “para alguén que non está, sempre memoria, iste libro”. Divídeo en catro
partes tituladas “Amo o Arume da Terra”, “O Fio do Coitelo”, “A dorsal Craridade” e “Outra vez Tornaría”. Estas van
precedidas dunha estrofa de catro versos dedicados á vendima na Ribeira Sacra que, ao mesmo tempo, serve de prólogo da
obra. Atopámonos con nove poemas na primeira parte, doce na segunda e once na terceira e na cuarta. Os poemas presentan
estrofas variadas e versos de arte maior, os máis deles. No que atinxe aos contidos tratados podemos atoparnos con temas que
van dende a pubertade ou a tristeza ata outros como o amor e a guerra.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Maneira sabia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 91, 26 agosto 2001, p. 4.
Comeza loando o labor desenvolvido por Sabino Torres na colección “Hipocampo Amigo”, na que se inclúe este libro de Pura
Vázquez. Da obra sinala que demostra que a poetisa “controla o concepto”, que coñece moi ben como expresarse e dominar a
métrica, ademais de que ten moi bo oído, o que favorece a música que sempre incorpora nas súas composicións.

Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Pura e Dora Vázquez”, La Región, “Ronsel dos libros”, 13 xuño 2001, p. 61.
Dá noticia da aparición de tres novas obras literarias das irmás Vázquez, Pura e Dora, sinalando que en Náufragos da elexía
Pura ofrece versos nos que evoca a muller ao longo do tempo, as sensacións que a invaden e fai unha denuncia colectiva da
guerra e do crime, sen esquecer aqueles versos referidos á paixón, á nostalxia ou ao amor á terra. De Edras do vento (1992), di
que recolle prosas xornalísticas, nas que se fan “semblanzas literarias do sustrato cultural da escritora”, coa referencia a autores
como Rilke, Valle-Inclán ou Celso Emilio Ferreiro, ademais da presencia de poetisas como Rosalía de Castro. Finalmente, de O
agro: un mundo aberto (2001), de Dora Vázquez, sinala que son prosas sinxelas, memorialísticas de lembranzas da súa
profesión de mestra polas aldeas galegas, cunha visión delicada dun mundo xa desaparecido, no que sobrancea o amor á
paisaxe.
- Dora Vázquez, “Os ‘Náufragos da elexía”, La Región/O Correo Galego, “De paso”/“Ronseis”, 6 xullo 2001/11 xullo 2001, p.
26/p. 3.

Sinala inicialmente a irmá da autora que este é o cuadraxésimo cuarto libro de Pura Vázquez, xuntando verso e prosa e castelán
e galego. Sobrancea que tanto traballa coa poesía coma coa narrativa pero gáballe sobre todo a súa obra lírica e, en particular,
os sonetos. A seguir, refírese á portada e á dedicatoria e, finalmente, caracteriza cada unha das catro partes en que se estructura
a obra.

Vázquez Pintor, Xosé, Banzados, Iº Premio de Poesía Uxío Novoneyra 2000, A Coruña: Edicións
Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 102, 2001, 74 pp. (ISBN: 84-95625-19-9).
Nova entrega poética de Xosé Vázquez Pintor (Melide, 1946) que conta desta vez cunha temática esencialmente popular, con
evocacións e referencias aos elementos da paisaxe –flora, fauna, etc.–, ao tempo pasado, á cultura tradicional e ao mar. O máis
de medio cento de composicións que forman Banzados, co que o seu autor acadou en 2000
o Iº Premio de Poesía Uxío Novoneyra do Concello das Pontes, caracterízanse por careceren de título e mais de rima. Neste
volume, escrito en versos de arte maior, tamén podemos encontrar catro mostras de expresión plástica.

Recensións:
- M. V. V., “Banzadas”, Atlántico Diario, “Crítica”, 15 xullo 2001, p. 58.
Enumera Vidal Villaverde os membros do xu rado que decidiu outorgarlle a este poemario o premio Uxío Novoneyra na súa
edición inicial. Entre varias citas extraídas do volume, declara que o cariño de Vázquez Pintor polo termo exacto e claro non lle
resta sensibilidade ás súas obras. Deste poemario sinala que está composto por vintenove poemas en setenta e catro páxinas
“que abren ó mar cunha fermosa singradura”. Tamén alude aos máis de trinta anos que o poeta leva dedicado á literatura,
ademais de sinalar que a capa do poemario é de P. A. Estévez.

Referencias varias:
AFA, “O verán poético de Espiral”, O Correo Galego, “AFA”, 20 xullo 2001, p. 32. Ver Abeleira, Juan, Animais
animais, neste apartado do Informe.
Xosé García, “Xosé Vázquez Pintor presenta en Melide os seus tres últimos libros”, La Voz de Galicia, “Comarcas”,
18 agosto 2001, p. 10.

Ver Vázquez Pintor, Xosé, A memoria do boi, no apartado I. 1 deste Informe.

Vila-Coia, Xabier, Galiza CeiBe, Madrid: S.U.F.E. (Spanish Union For Ever), 2001, 252 pp. (ISBN: 84607-2992-3).
Volume de Xabier Vila-Coia dedicado “ao Wole Soyinka, pola sua sensibilidade cara à diversidade è à li-verdade”, que contén,
ademais dun conto do que se deu conta no apartado correspondente deste Informe, “22 poemi-nh-as” e “1 desenh-o”. O volume
vai precedido por unha “Adverténzia”, na que o autor afirma que todo o que se narra na obra “xurdiu a causa dos efectos
secundários dos fármacos psicotropos prescritos polo insigne psiquiatra vigués Pr. Dr. Ptolo-meu Desviat Soshial, especialista
do DSM-MMM en trastornos da persoalidade”. A continuación, reprodúcense os poemas dedicados “A todos os poetas que no
mundo tenhem sido: conhecidos e desconhecidos; neonatos e nom nacidos”. Algúns dos títulos que presentan son: “a.Artes.a”,
“Ao destino”, “Á vida”, “Á liverdade”, “A todos os espanhois”, “¡Occidente somos nos!”, “O membro sem Membro (adicado
aos desnuhad’ors)”, “A os individuos”, “Dentes de Tabeiron”, “A quem corresponde”, “Deseos humanos”, “Aquí Agora E
Sempre (I e II)”, entre outros. A seguir, ofrécese
o denominado “Dese-nh-o” e unha “Concluçom”, na que cita “o que todo home quixera fazer antes de morrer...”. Para rematar,
ofrece un “apéndiz[it]e eleitoral”, no que reproduce a “Teoria Política da Demo -Crazia Avançada”, e un “Epílogo”, no que
afirma que “o ser humano é sozial por natureza, mas vira asozial por nezesidade”.
Referencias varias:

Vicente Araguas, “Outra cousa”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 100, 24 outubro 2001, p. 3.
Ver Vila-Coia, Xabier, Galiza CeiBe, no apartado I. 1 deste Informe.
M. Blanco Rivas, “Galiza Ceibe”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 234, 10 novembro 2001, p. 2. Ver VilaCoia, Xabier, Galiza CeiBe, no apartado I. 1 deste Informe.

Yáñez, Rafael, Lembranzas e olvidos dun estraño, introd. Vicente Araguas, Madrid: ACEF (Asociación
Celso Emilio Ferreiro), col. O Roibén, nº 3, maio 2001, 36 pp. (ISBN: 84-86230-446).
Este poemario de Rafael Yáñez (Vilalba, 1979) está precedido por unha introducción de Vicente Araguas, titulada “Luvas de
seda”, na que fai mención ás características que mellor definen a súa poesía. Fala do erotismo que se agocha tralos seus versos e
da “enerxía” e á vez “suavidade” que se desprende da súa poesía. Lembranzas e olvidos dun estraño estructúrase en tres partes
diferenciadas: “Ruta ociosa”, “Toxicomanía púrpura” e “Lembranzas”. Os poemas, de extensión curta, reflicten o “eu” máis
íntimo e persoal do escritor, as lembranzas da persoa amada, as ausencias, etc.

II. 2. Reedicións comentadas e facsímiles
Amado Carballo, Luís, Obra poética galega, ed. Luís Alonso Girgado, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Biblioteca das Letras Galegas, nº 49, 2001, 203 pp. (ISBN: 84-8302-640-6).
Recompilación da obra de Luís Gustavo Amado Carballo (Pontevedra, 1901-1927) feita por Luís Alonso Girgado que se
presenta cun amplo estudio introductorio e a reproducción dos poemas das súas dúas obras, Proel (1927) e O Galo (1928),
ademais doutros poemas soltos do autor. Comézase cunha síntese biográfica de Amado Carballo e logo debúxase
o contexto na Galicia das tres primeiras décadas do século XX a través dunha panorámica cronolóxica. Tamén no estudio se
atende ás correntes de vangarda xurdidas tanto a nivel europeo, como hispanoamericano e da Península Ibérica. Neste senso
ofrécese unha breve achega ao futuris mo, dadaísmo, cubismo, creacionismo, ultraísmo e surrealismo, para xa centrándose en
Galicia atender ás manifestacións vangardistas denominadas hilozoísmo e neotrobadorismo, no primeiro caso representado por
Amado Carballo e no segundo por figuras como Bouza Brey ou Álvaro Cunqueiro, ademais de atender á importancia acadada
por Manuel Antonio, no que os críticos que se achegaron á súa obra atopan trazos dos diferentes movementos. Para establecer o
contorno xeracional do poeta, Alonso Girgado

atende á influencia do Seminario de Estudos Galegos, ás revistas literarias que tanto proliferaron neste momento e ao labor do
Partido Galeguista e as figuras que militaban nel. Seguidamente céntrase xa na poesía de Amado Carballo, primeiro dende o
punto de vista da crítica e logo fixándose nos seus poemarios Proel e O Galo. Do primeiro, constituído por un total de trinta e
cinco poemas, saliéntase a paisaxe como centro temático partindo da tradición lírica galega. Nel o vangardismo ten unha
presencia “mesurada” sendo moito máis acusada a da tradición popular. Do segundo, que contén dezasete poemas, apunta a
continuidade que supón con respecto ao primeiro, malia trazos diferentes como os poemas máis longos ou a reiterada
referencialidade á paisaxe galega, entre outros.

Recensións:
- Armando Requeixo, “No centenario de Amado Carballo”, Tempos Novos, nº 49, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, xuño
2001, p. 72.
Achégase á Obra poética galega de Luís Amado Carballo editada por Luís Alonso Girgado con motivo do centenario do seu
nacemento. Repasa todos e cada un dos apartados que conforman esta obra, comezando polo estudio introductorio no que se
aproxima tanto á biografía coma á producción de Amado Carballo. Sinala que se tratan as vangardas e o contorno xeracional do
poeta. Tamén indica que estudia tanto as claves estilísticas coma as temáticas, para pechar o estudio coa bibliografía. A
continuación vén a reproducción do corpus completo da poesía de Amado Carballo, nunha

edición cualificada como “primordialmente divulgativa e mesmo escolar”. Remata felicitándose pola volta da colección
“Biblioteca das Letras Galegas”, dirixida por Ramón Nicolás.
- Xavier Castro R., “Centenario de Luís Amado Carballo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 88, 5 agosto 2001, p.
3.
Sinala que Luís Amado Carballo foi un dos nomes máis relevantes da lírica galega do período denominado vangardista, e cita
poemarios galegos fundamentais inscritos nese movemento. A seguir, céntrase na nova edición crítica de Luís Alonso Girgado,
que considera “extraordinariamente didáctica” e que fai unha revisión do creador pontevedrés, ademais de referirse ao contexto
galego, ao vangardismo en Europa, Hispanoamérica e Galicia, á xeración literaria do autor estudiado e aos seus textos poéticos.
Tamén apunta que recolle os textos en galego de Proel (1927), O Galo (1928) e dúas ducias de poemas soltos de asunto e
extensión varia.
- Xosé Ramón Pena, “Retorno do proel”, Guía dos libros novos, nº 32, “Poesía”, setembro 2001, p. 29.
Coida que o lector pode ter calquera opinión ou gusto sobre unha obra do pasado pero que o crítico debe fuxir de anacronismos
e analizar cada época sen condicionamentos posteriores ou futuros. Deste xeito, afirma que Alonso Girgado sabe darlle a
Amado Carballo o lugar de honra que merece dentro da nosa literatura xa que, a pesar de gozar do éxito no seu momento, foi
esquecido inxustamente moito tempo. Tamén louva o estudio propiamente literario e mais o

tratamento do contexto xeracional e das correntes europeas, aspecto este último que o leva a dubidar do carácter vangardista
dos movementos neotrobadoresco e hilozoísta. De por parte, afirma que esta obra ten o seu público natural no sistema
educativo pero áchaa adecuada ademais para un público máis extenso.

Referencias varias:
- B. L., “Luís Amado Carballo, exemplo da influencia poética de Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 29 maio 2001,
p. 71.
Dentro do marco de conferencias que se celebran na cidade de Pontevedra para conmemorar ao poeta Luís Amado Carballo,
refírese neste artigo á pronunciada por Xosé Abilleira Sanmartín, que publicou unha biografía sobre o autor, e polo investigador
Luís Alonso Girgado, autor dunha edición crítica da obra de Amado Carballo. Tamén se fai un avance das conferencias que
terán lugar nesa xornada, entre as que cómpre salientar a presentación literaria da obra Escolma de familia. Cen anos de poesía
(2000) na que participarán Manuel Bragado, Xavier Rodríguez Baixeras e Xosé Mª Álvarez Cáccamo.

- M. Blanco Rivas, “Obra poética galega de Amado Carballo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 215, 30 xuño 2001, p. 3.

Breve nota de prensa na que se informa da composición deste volume: Proel (1927), o único poemario publicado en vida do
autor, O galo “e outros poemas soltos recollidos de diversos xornais e revistas da época”. A seguir, ofrécese unha breve
referencia sobre Amado Carballo.

Amado Carballo, Luís, Proel/O Galo, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións Xerais de Galicia,
col. Biblioteca Galega 120, nº16, 2001, 135 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-88254-873) (ISBN de
Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-737-2).
Nova edición da obra de Luís Amado Carballo (Pontevedra, 1901-1927), na que se parte dos textos fixados por Luís Alonso
Girgado en Obra poética galega (2001), que contén os poemas de Proel, editado en 1927, e O Galo, xa póstumo publicado en
1928, ademais dunha vintena de composicións agrupadas baixo o epígrafe “Poemas soltos”. Na primeira das obras citadas hai
unha reiterada presencia da natureza galega e dos elementos do nosa cultura (a romería, o gaiteiro,
o cruceiro...). Así mesmo, trátase o tema da relixión e da morte. A segunda obra inicíase cun breve prólogo asinado coas inicias
O. E., no que se lembra, con evidente agarimo, a figura de Amado Carballo. Tamén neste caso a natureza e o folclore galego
son protagonistas dun bo número de composicións, e mesmo nalgúns casos a atención se centra nos sentimentos amorosos. No
apartado “Poemas soltos”, ademais de incluír composicións de temática semellante ás anteriores, recóllense traduccións ao
galego de poemas de San Francisco de Asís e Rainer María Rilke. Finalmente, ofrécese unha breve semblanza do poeta
pontevedrés e engádese un índice dos poemas recollidos.
Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.

Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, no apartado I. 2 deste Informe.

Cabanillas, Ramón, Da terra asoballada, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións Xerais de Galicia,
col. Biblioteca Galega 120, nº 13, 2001, 118 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-8288-776) (ISBN de
Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-731-3).
Recóllense os textos fixados por Xosé Ramón Pena na edición de 1994 desta obra tirada do prelo inicialmente en Vilagarcía en
1917. Os poemas aparecen agrupados en tres apartados: “Da terra asoballada (1917)”, “Da terra asoballada (1926)” e
“Apéndice”. A maioría das composicións reflicten o compromiso que Ramón Cabanillas (Fefiñáns-Cambados, 1876Cambados, 1959) tiña coa terra e co pobo galego. Así, no primeiro grupo hai composicións dedicadas a escritores como Rosalía
de Castro, Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Manuel Murguía e Basilio Álvarez. A dor pola situación da nosa terra e a
chamada á loita están presentes tamén tanto nas composicións do primeiro grupo coma nas do segundo. Inclúense, así mesmo,
poemas que centran a súa atención na paisaxe galega ou en elementos da nosa cultura (o carro, o cruceiro...). No apartado final,
inclúense tan só dúas composicións: “A un cacique” e “A Rosa”. A obra remata cunha breve semblanza do autor e co índice dos
poemas.
Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.

Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, no apartado I. 2 deste Informe.

Castro, Rosalía de, Follas Novas, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións Xerais de Galicia, col.
Biblioteca Galega 120, nº 4, 2001, 298 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-88254-68-7) (ISBN de
Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-727-5).
Nova edición do poemario de Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885) que foi publicado por primeira
vez en 1880 da man de La Propaganda Literaria Editor (A Habana) e do impresor Aurelio J. Allaría (Madrid). Este libro abre a
colección “Biblioteca Galega 120” de La Voz de Galicia e segue os textos fixados por Blanca-Ana Roig Rechou para a súa
edición en Xerais en 1990, que foi feita sobre a orixinaria. Inclúe, polo tanto, o agradecemento da poetisa á “Sociedade de
Beneficiencia dos Naturales de Galicia na Habana”, o “Prólogo” asinado por Emilio Castelar e as “Dúas palabras da autora”,
textos estes que anteceden aos poemas. Os criterios de edición limitan as modificacións ao apartado ortográfico consonte as
normas ortográficas actuais da lingua galega tentando sempre non alterar o cómputo silábico das composicións.

Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.
Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, no apartado I. 2 deste Informe.

Curros Enríquez, Manuel, A Virxe do Cristal, limiar de José Mª Paz Gago, Ourense: Deputación
Provincial de Ourense, 2001, 58 pp. (DL: OU-172/2001).
Nova entrega da obra de Manuel Curros Enríquez (Celanova, 1851-A Habana, 1908) con motivo do 150º aniversario do seu
nacemento. Conta cun breve limiar a cargo de Paz Gago no que analiza, a grandes trazos, diversos aspectos do poema como as
fontes, os motivos, as circunstancias que rodearon a súa elaboración, a lingua e o que chama “transcendencia”. Apunta que con
estes versos Manuel Curros Enríquez “poetiza un tema folclórico-relixioso do seu lar, a aparición milagrosa dunha pequena
imaxe da virxe no interior dun cristal de rocha natural, a mediados da século XVII”. A Virxe vén salvagardar a honra de
Rosiña, unha moza de Vilanova dos Infantes, a quen unha mentira lle estraga
o casamento con Martiño, ao tempo que lle rompe o corazón, porque este chega a desconfiar dela.

Referencias varias:
- Valcárcel, Marcos, “Volve Curros”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 20 xullo 2001, p. 2.
Anuncia a homenaxe polo 150º aniversario do nacemento de Curros Enríquez organizada polo Consello da Cultura Galega e
dirixida por Xesús Alonso Montero. Cita a continuación os diversos eventos previstos para conmemorar a esta figura que non
puidera ser homenaxeada no seu centenario, entre eles o “Iº Congreso Internacional Curros Enríquez e o

seu tempo” que terá lugar en Celanova, así como a publicación de obras como a Antoloxía de doce poemas do escritor, a
escolma 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez ou a nova edición de A Virxe do Cristal.

Manuel Antonio, De catro a catro (Follas d’un diario d’abordo), Rianxo: Concello de Rianxo/Aluminios
Cortizo S. A., 2001, 46 pp. (DL: C-1509-2001).
Reproducción facsímile da primeira edición de De catro a catro (Follas d’un diario d’abordo) de 1928, única obra publicada
en vida polo poeta rianxeiro Manuel Antonio (Rianxo, 1900-Asados-Rianxo, 1930) que lle serviu para situarse no cumio da
vangarda poética galega no período de entreguerras. O volume, que mesmo respecta as dimensións do orixinal, cedido por
Manuel María, conta cunha sobrecapa traslúcida que inclúe un breve comentario na contracapa sobre o carácter universal e
canónico deste poemario, no que se salienta a súa relevancia para a literatura galega.

Manuel María, Terra Chá, serigrafías de Felipe Criado, A Coruña: Produccións Culturais Artesa, 2001,
(Sen ISBN nin DL).
Reedición de luxo da obra de Manuel María (Outeiro de Rei, 1929) limitada a 285 exemplares numerados, dos que a editora
certifica que os orixinais da selección de cores e as pantallas serigráficas foron destruídas ao fin da estampación. As serigrafías
aparecen nunha subcarpeta separada distribuídas arbitrariamente, posto que ben aparecen individualmente, dúas distribuídas en
cada cara ou mesmo con dobras e contendo tres. A seguir, noutra subcarpeta formada á súa vez por pregamentos, aparece unha
introducción do autor na que lembra o xerme desta obra e que remonta ao ano 1953 cando leu, co seu amigo Uxío Novoneyra,
Do ermo de Noriega Varela e a fonda impresión que deixou nel, impulsándoo a escribir os poemas que logo formarían este
volume en tres ou catro días. Tamén sinala que lle pediu un prólogo a Ánxel Fole que sempre acompañou as sucesivas edicións,
agás a de Xerais, paradoxalmente a única crítica, ausencia que non tivo o seu consentimento. Refírese logo aos atrancos que
atopou para publicar no ano 1953, ata que un ano despois era Francisco Esteban, dono de Celta, quen a sacaba á luz. Salienta a
sinxeleza da edición, mentres que do contido apunta que quixo reflectir o seu mundo da Terra Chá polo que lle comezaron a
chamar o “Poeta da Terra Chá”. Explica pormenorizadamente a sucesiva ampliación no número de poemas que foron seguindo
as edicións, dende os 55 da primeira, os 92 da segunda ata os 114 da última. Remata sinalando que esta edición, cualificada de
“definitiva”, leva catro poemas inéditos (“Sonetiño ó carballo que o noso amigo Pepe Estévez, quirogués e historiador, levou
dende Carballido da Terra Chá a Oiartzun de Guipuzkoa pra transplantalo nun eido da súa pertenza e da súa dona Maribel
Goñi”, “Ó poeta Miguel Anxo Fernán-Vello”, “Epitafio pra Xosé Crecente Vega” e “A Aquilino Iglesia Alvariño”);

ademais dunha estrofa engadida nas composicións “Poetas da Terra Chá” e “Homenaxe ós poetas da Terra Chá". Tamén se
indica que os poemas “Louvanza dos queixos de San Simón” e “Os capós”, antes integrados no apartado "O tempo" figuran
agora respectivamente en "Terra Chá" e "Os animás", e que as seccións "Romaxes" e "A xente" intercambian as posicións por
lóxica de importancia. A seguir recóllese o prólogo de Ánxel Fole titulado “De par dun poeta”, seguido da reproducción da
portada da edición da Editorial Celta de 1954 e da do Círculo de las Artes de 1967, para logo estructurar a obra en subcarpetas.
Na primeira contén a dedicatoria e o apartado titulado “Soleira”, no que se inclúe o “Canto á Terra Chá”, seguida das outras dez
que conteñen cadanseu capítulo titulado: “Terra Chá”, “A xente”, “Romaxes”, “A Terra e o labradío”, “Prados”, “Os animás”,
“O tempo”, “As arbres”, “Os paxaros” e “As cousas”. Pecha esta edición unha nova subcarpeta que contén o índice, a portada
da terceira e cuarta edicións publicadas pola Editorial Celta en 1972 e 1980, e as características físicas do presente volume.

Referencias varias:
Albino Mallo, “O home chairego”/ “Xérmolos de Guitiriz publica unha homenaxe ó escritor Manuel María”, O Correo
Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 21 xuño 2001, p. 41/p. 75.

Albino Mallo, “Outeiro de Rei, 1953-2001”/“Preséntase a edición definitiva de ‘Terra Chá’ de Manuel María, ilustrada por
Criado”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/“Cultura”, 1 agosto 2001, p. 30/p. 67.

Ver Blanco Torrado, Alfonso (coord.), Manuel María, no apartado V. 1 deste Informe.

Dáse conta da presentación desta nova edición do poemario de Manuel María, no que se destaca a colaboración artística de
Felipe Criado. Sinálase que só sairán ao mercado douscentos cincuenta exemplares cun prezo de 145.600 pesetas. Así mesmo
coméntase que o limiar é de Ánxel Fole e que o número de poemas aumentou progresivamente desde os cincuenta e cinco
iniciais ata os cento catorce actuais. Finalmente, indícase que algúns poemas, como “Poetas da Terra Chá” ou “Homenaxe ós
poetas da Terra Chá”, foron modificados.
-C. F./R. M., “Una nueva edición convierte la Terra Chá de Manuel María en puro color”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 1
agosto 2001, p. 23.
Indícase que esta edición de Terra Chá, da que só se tiraron 285 exemplares, inclúe 114 poemas, catro deles inéditos, e
ilustracións e serigrafías de Felipe Criado. Esta fusión entre a imaxe e a palabra é moi valorada nas declaracións que os
xornalistas recollen de Carlos Díaz, o editor, e Luz Pozo Garza, quen lle debe ao chairego a iniciativa para escribir en lingua
galega. Alén disto, afírmase que esta obra é a máis popular de Manuel María e que o uso do verso octosílabo lle dá carácter
popular.

Pimentel, Luís, Barco sin luces, introd. de Xesús Alonso Montero, prólogo de Dámaso Alonso, Ourense:
Ediciones Linteo, col. Linteo Poesía, nº 3, xaneiro 2001, 114 pp. (ISBN: 84-931893-0-8).
Reedición do poemario de Luís Pimentel (Lugo, 1885-1958) que ve a luz corenta anos despois de que fora publicado por
primeira vez. Preséntase nesta ocasión cunha introducción a cargo do profesor Xesús Alonso Montero na que, ademais de
presentar un “esquema biobibliográfico”, os criterios seguidos nesta edición e unha bibliografía, inclúe os seguintes estudios:
“Reedición de un poemario: 40 años después” e “Sobre Barco sin luces: seis calas”. A seguir, reprodúcese o prólogo que
Dámaso Alonso preparou para esta obra e que sería incluído no volume Poetas españoles contemporáneos (1952). A parte
central do libro está ocupada polos 33 poemas de que consta Barco sin luces, estructurados en tres partes tituladas,
respectivamente: “Diario de un médico de guardia”, “Oraciones” e “Interior”. Péchase o volume coa reproducción dunha carta
de Luís Pimentel aos representantes da Editorial Monterrey e datada en xaneiro do ano 1958.
Referencias varias:
- Carina Regueiro, “Linteo elimina barreiras entre a man e a poesía”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4
febreiro 2001, p. 5.

Iníciase o artigo cunha breve referencia á aparición da editorial Linteo, no ano 1999, coa edición de O fillo da florista, un libro
de fotografías inéditas realizado por Blanco Amor. A seguir, céntrase na presentación de tres novos títulos, publicados na
colección “Linteo Poesía”: Como espejo de enigmas. Antología poética (1949-1999), de Héctor E. Ciocchini; El cementerio
Marino, de Paul Valery; e Barco sin luces, de Luis Pimentel. A seguir, alúdese brevemente a cada unha delas e cítase outra obra
que viu a luz na citada colección no ano 2000, trátase de A Casamenteira, escrita por Antonio Benito Fandiño no ano 1812.
Para rematar, cita unha antoloxía de relatos que está a piques de publicarse e na que se inclúen autores como Soledad Puértolas,
Marina Mayoral, Merino ou Alfredo Conde, entre outros.
- Xesús Alonso Montero, “Barco sin luces’, de novo en Lugo”, La Voz de Galicia, “Beatus qui legit”, 14 febreiro 2001,
p. 14.
Dá conta da presentación da obra e comeza sinalando que foi publicada con posterioridade á morte do poeta. Agradece esta
reedición da man de Linteo coa que agarda que acade agora o recoñecemento que merece, posto que no seu momento nin o
prestixio de Dámaso Alonso, que fora o seu prologuista, fixo que lle prestaran atención. Alude ás palabras de Alonso nas que
salienta a calidade da obra, reproduce un fragmento do prólogo e remata coa consideración de que con esta reedición se está
homenaxeando a Luís Pimentel.
- Manuel Darriba, “Subliñan a vixencia de ‘Barco sin luces’, editada en 1960”, El Progreso, “Cultura”, 14 febreiro 2001,
p. 69.

Faise eco da presentación da obra, que saíra do prelo inicialmente en 1960, e indica que nela estiveron presentes Claudio
Rodríguez Fer e Xesús Alonso Montero. Indica que conta cun prólogo de Dámaso Alonso e cunha introducción de Xesús
Alonso Montero, ademais dunha carta de Luís Pimentel na que lle ofrece o libro á editorial Monterrey de Vigo. Recolle as
palabras de Alonso Montero nas que critica a falta de reedicións de obras coma estas, referíndose á problemática do
bilingüismo neste poeta, do que a maior parte da súa obra en galego foi traducida por amigos. De Claudio Rodríguez Fer
destaca, entre outras cousas, a sensibilidade tan moderna que se reflicte na obra e a vixencia que lle imprime.
- Luis Antonio de Villena, “Barco sin luces”, El Mundo, “El Cultural”, “Poesía”, 21-27 marzo 2001, p. 10.

Sinala que Luis Pimentel (1895-1958) foi un poeta practicamente inédito antes de morrer, pois ata o ano 1959 non se publicaría
en galego Sombra do aire na herba e un ano máis tarde en castelán, Barco sin luces, que presentara en 1953 ao Premio Ciudad
de Barcelona. Tamén apunta que en 1981 Araceli Herrero Figueroa publicaba a Obra inédita o no recopilada de Pimentel,
enteiramente en castelán, e que Alonso Montero, especialista neste autor, publicaba Luis Pimentel, Biografía da súa poesía en
1990. Por outra parte, indica que Luís Pimentel non sabía galego ou sabía moi pouco, pero que amigos seus como Ánxel Fole
ou Ramón Piñeiro lle traducían o que el escribía en castelán. A seguir, detense no comentario do volume Barco sin luces, que
está editado no ano 2001 pola editorial Linteo.

Pondal, Eduardo, Poesía Galega Completa II. Poemas impresos, ed. de Manuel Ferreiro, Santiago de
Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Clásicos Galegos, 2001, 335 pp. (ISBN: 84-7824-3852).
Volume que recolle toda a obra poética publicada por Eduardo Pondal (Ponteceso, 1835-A Coruña, 1917) en formatos e medios
diversos. Manuel Ferreiro sinala na “Nota introductoria” a importancia da aparición de todo o material manuscrito legado polo
poeta á Real Academia Galega, o que permite realizar unha revisión crítica de toda a súa producción. Tamén neste apartado
describe exhaustivamente o material aparecido na Academia, expón os criterios de edición –que son os mesmos que os
empregados na edición que de Queixumes dos pinos fixo en 1995– e explica o aparato crítico que acompaña a cada poema. O
corpus de composicións impresas de carácter lírico fica constituído por sesenta e seis textos de valor literario desigual, dos que
once eran descoñecidos. Destes sesenta e seis textos, tres foron publicados antes de 1886, sesenta e dous despois deste ano e dun
poema descoñécese a data de publicación. A obra inclúe, así mesmo, un apéndice que recolle dous poemas traducidos ao galego
por Eduardo Pondal: “Anhelos”,·de Francis co Rodríguez Marín, e “Margarida”, de Mariano Miguel de Val.

Recensións:

M. Blanco Rivas, “Os textos impresos do bardo de Ponteceso”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 232, 27 outubro 2001,
2.
Explica o contido e os criterios de edición seguidos na publicación desta obra xurdida a partir da aparición, na Real Academia
Galega, de todos os materiais manuscritos de carácter lírico do bardo bergantiñán que levaban varios anos desaparecidos.
Destaca o feito de que este achado permite abordar a edición da lírica completa de Pondal. Comenta a organización do volume
ademais de fixarse nos criterios restrictivos que o editor tivo en conta e reproduce os argumentos deste explicando as causas da
súa decisión.

Referencias varias:
- R. Busto, “El VII Simposio Pondaliano desvelará la obra inédita del poeta bergantiñán”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 2 outubro 2001, p. 36.
Dáse conta da celebración do VIIº Simposio Pondaliano no Centro Comarcal de Bergantiños. Tras comentar a presentación que
se fará do libro Poesía Galega Completa II. Poemas impresos, menciónanse os nomes dalgúns dos investigadores que
participarán nesta xuntanza. A este respecto, alúdese a Manuel Ferreiro, Felipe Senén, Teresa Seara, Celestino Pérez Recarey,
Rosa García Vilariño e Bernardino Graña.

- AFA, “Pondal inédito”, O Correo Galego, “AFA”, 3 outubro 2001, p. 33

Faise referencia conxuntamente á presentación, durante o VIIº Simposio Pondaliano que se está a celebrar na localidade
bergantiñá de Buño, de Poesía Galega Completa II. Poemas impresos e ao anuncio, no mesmo simposio, da próxima aparición
–xa que está en fase de publicación- da versión definitiva de Os eoas, novidades ambas as dúas debidas ao profesor Manuel
Ferreiro. Así mesmo, anúncianse as conferencias de Teresa Seara, Rosa María García Vilariño e Xosé Ramón Barreiro
Fernández, así como actividades paralelas como un roteiro pola Coruña decimonónica ou un concerto.

II. 3. Traduccións ou versións
Heinze de Lorenzo, Ursula, Ambra, ilust. Felipe Criado, trad. Ramón Lorenzo, Sada-A Coruña: Ediciós
do Castro, col. Poesía, 2001, 139 pp. (ISBN: 84-8485-007-2).
Edición bilingüe alemán-galego de Ursula Heinze (Colonia-Alemaña, 1941) que traza, en máis de medio cento de
composicións de extensión breve, unha viaxe por diversos camiños xunguidos polo tema central do poemario, o amor. Os
poemas descansan en imaxes moi líricas e de gran forza conceptual que amosan diversas caras do amor como a erótica e
sensual, a amizade ou o encontro sentimental entre os amantes, sempre dende unha perspectiva vivificadora e positiva.

Recensións:
- Vicente Araguas, “Galego-alemá”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 98, 10 outubro 2001, p. 3.

Comentario sobre o último poemario publicado de Úrsula Heinze. Láiase da pouca difusión que ten polo feito de aparecer
nunha editora de catálogo “pouco selectivo”, segundo o autor, como Ediciós do Castro e tamén por tratarse dunha escritora
que non se atopa “nos lugares onde se guisan os prestixios poéticos”. Considera que, malia ir por libre, ten un valor literario
incuestionábel aínda non encaixando nos estilos poéticos predominantes na actualidade. Remata facéndose unha pregunta
sobre a razón da poesía desta autora, á que contesta por boca dela mesma: para sacarlle “á amargura o sabor a perda”.
- Xosé Freire, “O pracer da palabra”, Guía dos libros novos, nº 34, “Poesía”, novembro 2001, p. 28.

Dá conta de que Heinze escribe sempre en galego coa excepción do xénero lírico, para o que utiliza a súa lingua inicial
xermana. Pona como exemplo de integración na cultura galega. En relación coa obra, sinala que está centrada na palabra,
apartando en consecuencia todo elemento accesorio para ficar unicamente co substantivo. Dende o punto de vista xenérico,
atópalles a estes versos cargados de erotismo , musicalidade e sensualidade similitudes cos haikus. De por parte, apunta que
tamén neste poemario se reflicte o compromiso da renana coa condición feminina.

Referencias varias:
- AFA, “A voz recuperada”, O Correo Galego, “AFA”, 27 agosto 2001, p. 29.

Coméntase que este poemario, traducido polo filólogo Ramón Lorenzo, supón unha volta de Ursula Heinze ao alemán despois
dun longo e fructífero periplo pola literatura galega. Seguidamente indícase que o libro está composto por textos moi breves
pero de gran forza conceptual nos que se produce a fusión entre a palabra e o sentimento amoroso. Por outra parte, sinálase
que esta poetisa traduciu para O Correo Galego textos de figuras da literatura xermana como Ende, Boll ou Grass.
- X. L. Méndez Ferrín, “Amiga Ursula”, Faro de Vigo, “Segunda feira”, 10 decembro 2001, p. 2.

Valora a función de Ursula Heinze na literatura actual e subliña que a autora, sendo de orixe alemana, se incorporou á escrita en
galego e que esa escrita abrangue diversos xéneros (novela, relatos, literatura infantil, reportaxe). Alude a O soño perdido de
Elvira M. e Remuíños en coiro, ademais de falar do seu último poemario, editado en versión bilingüe galego-alemán e titulado
Ambra, cualificado como “lírica ténue, mermuriada, intimista, radical e que se deixen ir á cripta na que un orixinal eu poético se
encapsula a si mesmo”.

Jian, Yu, Voo, trad. Robert Neal Baxter, trad. do limiar de Zhang Li, Santiago de Compostela: Amastra-ngallar, col. Cadernos Amastra-n-gallar, 2001, 62 pp. (DL: C-2365-2001).

Edición en galego do poemario de Yu Jian (Yunnan-China, 1954), que se compón dunha serie de poemas e dun limiar da propia
autora titulado “Falar cos lectores galegos do meu poema Voo”, no que fai un percorrido pola súa infancia e pola súa China
natal, ademais de dar conta dos primeiros contactos que estableceu co mundo da poesía e das características máis salientábeis
do seu poemario. En Voo o “acto de voar” está presente ao longo dos seus versos, o voar do pensamento, da memoria, o voar
entre a historia e a realidade, o voar dos sentidos, etc. É un poema aberto no que o lector pode comezar por calquera verso xa
que todos eles están unidos e á súa vez son independentes.

Nikonova, Rea, Dous todo (Poemas e marxes), Santiago de Compostela: Amastra-n-gallar, 2001, 61 pp.
(DL: C-1711-2001).
Poesía vangardista e diversificada para esta segunda entrega da colección Cadernos Amastra-n-gallar. Nas 61 páxinas das que
consta o libro aparecen composicións que responden a xéneses creativas de moi diferente índole, como é habitual na autora
rusa; podemos atopar desde poesía vectorial ata poemas visuais, pasando polos caligramas protopoéticos e chegando a atopar
contos ou fábulas e poesía conceptual. Rea Nikonova utiliza todo tipo de signos gráficos na súa obra, incluíndo o baleiro como
elemento fundamental nalgúns momentos, e crea unha rede de implicacións lingüísticas, para alén das estructuras gramaticais
habituais, que fai reconsiderar o status dos planos fónico e gráfico dentro das relacións dos diferentes elementos poéticos.
Ademais disto, tamén podemos encontrar nesta obra catro breves textos de autopoética nos que a autora explica as súas propias
liñas de acción desde unha perspectiva histórica que parte, en grande medida, do dadá e o vangardismo futurista soviético de
comezos do século pasado, e que camiña da man de Kazimir Malevich ou Alexei Kruchenikh para rematar atopándose con
Sergei Sigei á procura dunha nova e aberta expresión lírica dentro do espectro transracional da poesía, deostando, por outra
banda, as evidentes limitacións do poeta tradicional.

Villangómez, Marià, Un voo de paxaros, selec. e introd. Isidor Marí, trad. Xavier Rodríguez Baixeras, A
Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 115, decembro 2001, 215 pp. (ISBN: 8495625-38-5).
Selección de textos de Marià Villangómez i Llobet (Eivisa, 1913) extraídos das súas obras completas. Están presentados
cronoloxicamente segundo a redacción, non segundo a publicación, e respectando tamén a ordenación nos respectivos libros de
procedencia: Elegies i paisatges (1949), Terra i somni (1948), Poemas mediterranis (1945, compostos en español e recollidos
nas obras completas xa na versión catalana), Els dies (1950), Els béns incompartibles (1954), Sonets de Balansat (1956), La
miranda (1958), El cop a la terra (1962) e Declarat amb el vent (1963). O volume ábrese cun texto no que Isidor Marí presenta
a Villangómez como o grande cantor das Pitiusas, sen por iso deixar de ser universal. Ademais sitúao como un dos poetas máis
importantes da literatura catalana da segunda metade do século pasado e lembra como se foi abrindo paso nun medio dominado
pola represión franquista. Critica a adscrición de Villangómez á Escola Mallorquina, caracterizada polo formalismo, o
paisaxismo e o purismo lingüístico. Establece tres etapas na súa obra: a primeira dominada polo intimismo e a paisaxe e na que
utiliza técnicas pictóricas; a segunda, tamén coñecida como “ciclo de Balansat”, que supón unha evolución da anterior e que se
estende durante unha década dende mediados dos corenta; e a terceira, onde introduce o tema da caducidade da palabra poética.
A publicación deste volume, que ofrece a versión orixinal a carón da galega, está subvencionada pola Conselleria d’Educació i
Cultura do Govern de les Illes Balears.

Whitman, Walt, Canto de min mesmo (Leaves of grass, 1855), trad. Xosé Manuel Freire, Santiago de
Compostela: Edicións Positivas, col. Di-versos, novembro 2001, 171 pp. (ISBN: 84-87783-62-7).
Edición bilingüe da obra orixinal Leaves of grass (1855), do poeta americano Walt Whitman (Weshills, 1819-Camden, 1892),
que conta con cincuenta e dous poemas de diferente extensión nos que predominan os versos longos, mesmo con
encabalgamentos. Neles, o autor realiza un canto á raza humana e á harmonía universal, froito do equilibrio e a tolerancia nas
relacións entre os homes e entre o home e a natureza partindo de experiencias propias.

II. 4. Antoloxías
Alonso, Fran, Subversións, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Poesía/Alternativas, 2001, 188 pp.
(ISBN: 84-8302-661-9).
Neste volume Fran Alonso (Vigo, 1963), ademais dos novos poemas que dan título á obra, recolle poesías anteriores doutros
libros ou publicadas en revistas. Deste xeito atopamos o volume estructurado nas seguintes partes, que veñen a coincidir en
varias ocasións cos títulos de poemarios anteriores: “Subversións (2001)”, “Tortillas para os obreiros (1996)”, “Persianas,
pedramol e outros nervios (1992)”, “Táctica de guerrillas”, “Cada tres meses e un día (1983-1990)” e “Subversións poéticas”,
apartado este último no que, utilizando a prosa, o propio autor explica que todos os seus poemas ao longo do tempo se
identifican pola subversión. Ademais como el mesmo salienta e tal como o podemos comprobar neste poemario, a subversión
non só afecta ao contido senón tamén á forma, atentando incluso contra a lingua e as súas estructuras. En definitiva, un libro
que o propio Fran Alonso enmarca dentro da naturalidade e insubordinación que caracteriza aos poetas da xeración dos noventa
e na que el mesmo se inclúe.

Recensións:
- Maite Mosquera, “Subversións”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 392, 15 novembro 2001, pp. 6-7.
Faise alusión á publicación da recompilación da obra poética de Fran Alonso, dende os seus inicios en revistas ata os poemarios
individuais: Persianas, pedramol e outros nervios (1992) e Tortilla para os obreiros (1996). Coméntase que só faltan os
poemas de Cidades (1997) polo feito de estar xa publicados pola editorial. Recóllense as palabras de Fran Alonso que comenta
que a concepción que ten da poesía segue sendo a mesma: “subversiva”. Destaca que as publicacións de obras completas
ofrecen ao lector “a posibilidade de mergullarse na obra literaria global dun autor (...) e de acceder a obras esgotadas das que
non existen reedicións”. Rexeita a concepción global de Subversións como obra antolóxica e prefire definila como “novo
poemario”. Sinálase, por último, que os poemas recollidos aquí trasladan o lector a mundos de tolemia, medos, soidades, etc.,
mundos moi presentes noutros libros do escritor.
- M. Blanco Rivas, “A subversión como eixo do acto creativo”, Faro de Vigo,“El Sábado”, nº 239, 15 decembro 2001,
p. 2.
Fai referencia aos trazos caracterizadores deste poemario. Apunta que no libro “a subversión é un aturuxo mestizo, profundo e
dolorido, que sintoniza co espírito da antiglobalización” e que é unha forma de opoñerse ao sometemento do poder e ao
conformismo. Así mesmo, realiza unha breve achega á polifacética andaina do autor no mundo literario.

- Manuel Xosé Neira, “Poesía do cotián”, Guía dos libros novos, nº 35, “Poesía”, decembro 2001, p. 26.

Empeza Neira lembrando a traxectoria de Alonso no que atinxe ao xénero lírico. Dentro da cosmovisión deste autor vigués, que
non comparte a visión da poesía dos que ven a vida de cor de rosa, coida que o prosaísmo achega estes textos á vida diaria.
Neste senso, atópalle pegas dende o punto de vista formal e albisca no amor non idealizado un dos temas fulcrais da obra. Así
mesmo, afirma que para Alonso creación é un termo indisociábel de subversión. Reproduce integramente o texto da contracapa,
que xulga definitorio do espírito contracultural que anima a obra.

Alonso Girgado, Luís e Teresa Monteagudo Cabaleiro (eds.), Escolma de aniversario (Librería Follas
Novas, 1971-2001), ilust. Baldo Ramos, Santiago de Compostela: Librería Follas Novas, col. Libros da
Frouma, nº 17, setembro 2001, 72 pp. (ISBN: 84-85385-55-1).
Compilación poética que conmemora o trixésimo aniversario da librería compostelá Follas Novas. No
limiar, os editores fan unha pequena síntese da historia deste espacio que botou a andar da man de Rafael
Silva Costoya. Afirman que se converteu nunha das mellores librerías da cidade non só polo valor e
volume dos seus fondos, senón tamén pola producción editorial propia que xa dende os primeiros anos,
en que Ricardo Carballo Calero dirixiu a colección “Clásicos do Estudante Galego”, se caracterizou pola
diversidade temática. Tras unha serie de reflexións sobre o actual

panorama editorial e a lectura, retómase a traxectoria do selo editorial nos anos 90, coas coleccións “El
Camino de Santiago”, “Libros da Frouma” e “Libros del Caracol”. Finalmente, aclárase que a escolla dos
poetas seguiu dous criterios básicos: que fosen de obrigada referencia para a poesía galega e que nacesen
entre a Idade Media e 1936. Estes son: Meendinho, Pai Gomez Charinho, Francisco Añón (San Pedro de
Outes-Muros, 1812-Madrid, 1878), Eduardo Pondal (Ponteceso, 1838-A Coruña, 1912), Rosalía de
Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885), Valentín Lamas Carvajal (Ourense, 1849-1906),
Manuel Curros Enríquez (Celanova, 1851-La Habana, 1908), Manuel Leiras Pulpeiro (Mondoñedo,
1854-1912), Ramón Mª del Valle-Inclán (Vilanova de Arousa, 1866-Santiago de Compostela, 1936),
Antonio Noriega Varela (Mondoñedo, 1869-Viveiro, 1947), Ramón Cabanillas (Fefiñáns-Cambados,
1876-Cambados, 1959), Luís Pimentel (Lugo, 1885-1958), Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888Trasalba-Amoeiro, 1976), Manuel Antonio (Rianxo, 1900-Asados-Rianxo, 1930), Luís Amado Carballo
(Pontevedra, 1901-1927), Fermín Bouza-Brey (Ponteareas, 1901-Santiago de Compostela, 1973),
Aquilino Iglesia Alvariño (Seivane-Abadín, 1909-Santiago de Compostela, 1961), Luís Seoane (Buenos
Aires, 1910-A Coruña, 1979), Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981), Celso Emilio Ferreiro
(Celanova, 1912-Vigo, 1979), Xosé María Díaz Castro (Parga-Guitiriz, 1914-Lugo, 1979), Xosé María
Álvarez Blázquez (Tui, 1915-Vigo, 1985), Antón Tovar (Rairiz de Veiga, 1921), Luz Pozo Garza
(Ribadeo, 1922), Manuel María (Outeiro de Rei, 1929), José Ángel Valente (Ourense, 1929-Bruxelas,
2001), Uxío Novoneyra (Parada de Moredo-O Courel, 1930-Santiago de Compostela, 1999), Bernardino
Graña (Cangas do Morrazo, 1932), Antón Avilés de Taramancos (Noia, 1935-1992) e Salvador GarcíaBodaño (Vigo, 1935).

Referencias varias:
- Xavier Castro R., “Unha miscelánea lírica”, O Correo Galego, “Correo das Culturas”, nº 101, 31 outubro 2001, p. 4.
Eleva a librería Follas Novas á categoría de símbolo cultural de Compostela e comenta que, nos seus máis de trinta anos,
publicou textos de autores como Carballo Calero ou Rábade Paredes. Así mesmo, indica que esta antoloxía xunta poemas de
autores nados antes da Guerra Civil como Avilés de Taramancos, Pozo Garza ou Iglesia Alvariño. Finalmente expresa o desexo
de que este libro acade certa permanencia.
- AFA, “Follas Novas cumpre trinta anos de vida”, “AFA”, O Correo Galego, 16 decembro 2001, p. 49.
Informa da publicación desta obra conmemorativa. Sinala que o volume recolle poemas de autores nacidos dende a Idade
Media ata antes de 1936 e que pretende ser unha viaxe pola poesía galega.
- Xurxo Fernández, “Ahasver”, El Correo Gallego, “La Rosa de los Vientos”, 24 decembro 2001, p. 80.
Ofrécense diversos apuntamentos sobre obras literarias, entre as que sinala esta escolma. A seguir, ofrece unha boa cantidade
de nomes de poetas antologados dende Mendiño ata Avilés de Taramancos pasando por Manuel María ou JoséÁngel Valente.

Alonso Montero, Xesús (ed.), 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez, presentación de Xesús
Alonso Montero, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, 94 pp. (ISBN: 84-8302-679-1).
Escolma que se inicia cunha nota de agradecemento á editorial Xerais de Galicia, para logo ofrecer unha
“Breve presentación” do editor na que se informa do vínculo entre a publicación do poemario e a
celebración do I Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu tempo en Celanova. Alúdese, así
mesmo, ás circunstancias en que foron escritas as composicións antologadas e coméntase a orde coa que
se presentan os poemas. Os autores e poemas que aparecen son os seguintes: Marilar Aleixandre (Madrid,
1947), “Emigrantes”; Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928), “Mirando ó chau (Imitación)”; Manuel
Álvarez Torneiro (A Coruña, 1932), “Vé n nesta auga a sede que bebemos. Homenaxe a Curros
Enríquez”; Anxo Angueira (Manselle-San Xulián de Laiño-Dodro, 1961), “A Curros”; Manuel Blanco
Mariño (Iria Flavia-Pedrón, 1929), “O gran poeta cívico don Manuel Curros Enríquez”; Lino Braxe
(Mugardos, 1962), “A nación anónima”; Arturo Casas (A Coruña, 1958), “O amparo lonxe (Homenaxe a
Manuel Curros Enríquez)”; Francisco Castro (Vigo, 1966), “Curros”; Emilio Coco, “Non più poesia,
grazie”; Maite Dono, [sen título]; Estíbaliz Espinosa (A Coruña, 1974), “autora inclinada sobre figura”;
Xoán Xosé Fernández Abella (Monforte de Lemos, 1933), “A Manuel Curros Enríquez”; Francisco X.
Fernández Naval (Ourense, 1956), “Canción de berce”; Ramiro Fonte (Pontedeume, 1957), “Francisco
Añón”; Manuel Forcadela (Forcadela-Tomiño, 1958), “Embarque para Citerea”; Salvador García-Bodaño
(Vigo, 1935), “No teu soñar de pedra”; X. X. Gómez Alfaro, “A Curros Enríquez”; Luís G. Tosar
(Buenos Aires, 1952), “Que non herdei xardíns nin hortas teño”; Bernardino Graña (Cangas do Morrazo,
1932), “En lembranza de Manuel Curros. Ó pé do Miño”; Manuel Guede Oliva (A Guaira-Venezuela,
1956), “Añón, sen Curros, en Campania”; María do

Carme Kruckenberg (Vigo, 1926), [sen título]; Arcadio López-Casanova (Lugo, 1942), “Curros Enríquez”; Antón Lopo
(Monforte de Lemos, 1961), [sen título]; Manuel María (Outeiro de Rei, 1929), “Mensaxe a Manuel Curros Enríquez”; Pietro
Molteni (fillo), “Onorate l’altissimo poeta: aturuxo para Curros Enríquez”; Xosé Neira Vilas (Gres-Vila de Cruces, 1928),
“Poeta trasterrado”; Alexandre Nerium, [sen título]; Olga Patiño Nogueira, “No xardín da nenez (onde mora a esfinxe de Curros
Enríquez)”; María Jesús Payo Boullosa, “A Curros Enríquez”; Ánxeles Penas (Cuntis, 1948), “Contigo Galicia canta (A
Curros)”; Víctor Campio Pereira (Garabás, Ourense, 1928), “A Curros, no seu regreso”; Manuel Pereira Valcárcel (Ouzande-A
Estrada, 1955), “Vel-Ahí vén”; Luz Pozo Garza (Ribadeo, 1922), “Fala Curros Enríquez”; Xesús Rábade Paredes (Cospeito,
1949), “A Curros”; Román Raña (Vigo, 1960), “Para todos”; Paco Rivas, “Xentil, aposto, arrogante...”; Gregorio San Juan,
“Dende o chau”; Xavier Seoane (A Coruña, 1954), “Diante da estatua de Curros Enríquez, por Francisco Asorey”; Sabino
Torres Ferrer (Pontevedra, 1924), “Recordando a Curros Enríquez”; Pura Vázquez (Ourense, 1918), “Para ti, tan lonxe”; Xosé
Vázquez Pintor (Melide, 1946), “Acordanza”; Clementina Vidal, “Inevitable canto”; María Dolores Aurora Vidal Caramés, “In
memoriam”; Rosa María Vidal Vázquez, “A Curros”; Miro Villar (Cee, 1965), “O avance da locomotora”; e Helena Villar
Janeiro (Becerreá, 1940), “Outra voda en Einibó”. A continuación, inclúese un índice dos poemas e unha breve nota sobre a
data e o lugar de impresión. Aparece, finalmente, un “Apéndice” no que se recollen catro composicións máis dedicadas a
Curros de X. Antón L. Dobao, “Curros no tempo coma un muro”; Xulio López Valcárcel (Lugo, 1953), “Medo”; María Xosé
Queizán (Vigo, 1939), “A Curros”; e Luísa Villalta (A Coruña, 1957), “Terra de ar”. Nunha breve nota final aclárase que estas
composicións do apéndice chegaron á organización do congreso cando a obra estaba xa na imprenta.

Referencias varias:
- Valcárcel, Marcos, “Volve Curros”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 20 xullo 2001, p. 2.
Ver Curros Enríquez, Manuel, A Virxe do Cristal, no apartado II. 2. deste Informe.

- Manuel Bragado, “Unha coroa para Curros", Faro de Vigo, “Campo de Granada”, 16 setembro 2001, p. 24.
Despois de facer referencia á coroación de Manuel Curros Enríquez no ano 1904, alude aos diversos actos que se van celebrar
co gallo do sesquicentenario do seu nacemento. Fai referencia á homenaxe cívica e literaria que se vai desenvolver diante da
escultura do poeta na cidade da Coruña e ao Iº Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu tempo, promovido polo profesor
Xesús Alonso Montero. Alude tamén á edición do volume 47 poetas galegos de hoxe cantan a Curros Enríquez, e comenta que
os poemas do libro van ser lidos polos seus autores no teatro Rosalía de Castro, lembrando a coroación de hai noventa e sete
anos.
- Marcos Valcárcel, “Coroa a Curros”, La Región, “Sociedad”, 19 setembro 2001, p. 61.

Con motivo da culminación do congreso sobre Curros Enríquez celebrado en Celanova, faise unha recollida dos temas tratados
na última xornada así como o anuncio da obra publicada en homenaxe ao citado autor: 47 poetas de hoxe cantan a Curros
Enríquez. Neste senso, indícase que nesta escolma ten cabida poesía intimista, elexíaca, civil, e mesmo a sátira da man de
Alonso Montero, encargado da edición deste volume.
-M. Blanco Rivas, “47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 236, 24 novembro 2001, p. 2.

Lembra a coroación de Manuel Curros Enríquez na Coruña en 1904 e subliña que esta obra editada por Xesús Alonso Montero
é “o libro conmemorativo” desa coroación, que só tamén tivo Ramón Cabanillas en 1958.

Araguas, Vicente e Manuel Pereira Valcárcel (coords.), En tránsito. Poesía galega en Madrid, limiar
de Ana Acuña, epílogo de Borobó, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, col. Poesía, 2001, 222 pp. (ISBN:
84-8485-005-6).
Recóllense neste libro, encabezado por un texto dos coordinadores a xeito de presentación, algunhas das composicións máis
significativas de poetas galegos que residiron algún tempo en Madrid: Celso Emilio Ferreiro (Celanova, 1912-Vigo, 1979), Xosé
María Díaz Castro (Parga-Guitiriz, 1914-Lugo, 1979), Sabino Torres Ferrer (Pontevedra, 1924), Reimundo Patiño (A Coruña,
1936-Madrid, 1985), Xosé Alexandre Cribeiro (Pontevedra, 1936-1995), Antonio Domínguez Rey (Rianxo, 1945), Fermín
Bouza Álvarez (Santiago de Compostela, 1946), Vicente Araguas (Xuvia-Narón, 1950), César Antonio Molina, Manuel Pereira
Valcárcel (Ouzande-A Estrada, 1955), Alfonso Armada (Vigo, 1958), Claudio Pato, Xavier Frías Conde (Navia-Eo, 1955),
Maite Dono, José Manuel Outeiro G. e Victoria Veiguela. A compilación vén acompañada duns apuntes biográficos sobre cada
autor e un limiar de Ana Acuña no que explica os distintos momentos protagonizados na capital así como o encadramento
xeracional de cada un dos antologados. Así mesmo, e a xeito de epílogo, Borobó dá conta dalgúns outros autores galegos
(Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas, Curros Enriquez ou Francisco Añón) que poderían formar parte desta escolma
“madrigalega”.
Recensións:

- Vicente Araguas, “En tránsito”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 82, 24 xullo 2001, p. 3.
Comeza esta recensión cunha alusión aos autores galegos que nalgún momento viviron en Madrid, aos motivos que os levaron a
esta residencia e ás influencias que neles exerceu. Refírese ás ausencias de Uxío Novoneyra, Manuel Rivas e Lois Pereiro e
xustifícaas polas dimensións do volume.
- Vicente Araguas, “Madrigalicia”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 389, 25 outubro 2001, pp. 6-7.
Comentario no que Vicente Araguas fala da presencia dos galegos en Madrid e do desprezo que as antoloxías poéticas galegas
manteñen cara aos escritores galegos criados fóra. Sinala que a escolma se abre con dous clásicos como son Celso Emilio
Ferreiro e Xosé María Díaz Castro, á vez que bota en falta a Uxío Novoneyra, Méndez Ferrín, Manuel Rivas ou Lois Pereiro,
residentes todos eles en Madrid durante algún tempo, como tamén foi o caso de Rosalía, Curros e Añón no século pasado e que
tampouco aparecen na obra. Por último, noméase a algúns dos que aparecen como Xavier Frías, Xosé Manuel Outeiro ou
Sabino Torres, ao lado doutros poetas que están aparecendo no panorama poético galego na capital. Péchase o artigo cun post
scriptum de verbas agarimosas para Rosa Navia, recentemente falecida.
- Carlos L. Bernárdez, “Orballo sobre Madrid”, Guía dos libros novos, nº 34, “Poesía”, novembro 2001, p. 29.

Indícase que este volume antologa poetas galegos que estiveron ligados a Madrid na segunda metade do século XX. Así
mesmo, recoñécese que a idea foi tomada de Alén do azul, unha escolma similar realizada por Xosé Lois García e que toma
como referencia Cataluña. Non se esquence comentar a existencia dun prólogo no que Ana Acuña presenta os autores e dun
texto en que Borobó repasa os poetas que cumpren o requisito de ligazón a Madrid pero que sobardan os límites temporais
prefixados. Sinálase que a selección vai dende Celso Emilio Ferreiro e Xosé María Díaz Castro ata Claudio Pato ou Maite
Dono, pasando por outros como Vicente Araguas, Fermín Bouza Álvarez ou o grupo Brais Pinto. Faise fincapé na presencia
de autores procedentes da Galicia Exterior como Xavier Frías Conde ou Victoria Veiguela. Tamén se fai notar a inclusión de
escritores que só utilizan a lingua galega ocasionalmente como Alfonso Armada ou César Antonio Molina.
- Armando Requeixo, “Poesía madrigalega”, Diario de Ferrol, “Literatura”, 16 decembro 2001, p. 15.

Sinálase que é unha antoloxía baseada nunha cuestión biográfica dos autores escolmados: seren poetas galegos que pasaron en
Madrid unha parte importante das súas vidas e que evidencian pegadas madrileñas en parte da súa produción lírica. A estructura
da obra obedece ao seguinte esquema: introducción “A xeito de presentación” de Vicente Araguas e Manuel Pereira, na cal se
indica que a pretensión é seguir na liña iniciada por Xosé Lois García ao facer escolma de poetas galegos en Barcelona; vén
despois un “Limiar” teórico e informativo de Ana Acuña; preséntanse a continuación os textos escolmados, pertencentes a
algunhas voces clásicas, a poetas actuais xa recoñecidos ou mesmo a creadores aínda non ben coñecidos; e como epílogo,
Borobó escribe “A santa compaña dos poetas madrigalegos”.

Bonet, Blai, Antoloxía poética, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 114,
decembro 2001, 227 pp.(ISBN: 84-95625-34-2).
Escolma bilingüe en catalán e galego de corenta e sete poemas de Blai Bonet (Santanyí, 1926-Cala Figuera, 1997) na que
Margalida Pons fai unha selección dos poemas que o autor mallorquín escribiu ao longo de cincuenta anos. Repásase a vida de
Blai Bonet dende o seu nacemento nunha familia de leñadores mallorquíns ou a súa entrada no seminario, que ten que
abandonar pola tuberculose, enfermidade que lle marcará a vida, ata o seu contacto cos grandes poetas, primeiro dos círculos
insulares e logo en Barcelona con figuras como Bernat Vidal ou Carles Riba, ademais de homes da escola de Barcelona como
Salvador Espriu, Pere Quartou e Gabriel Ferrater, entre outros. Repasa a súa producción, á vez que sinala a tendencia temática
predominante en cada unha das súas obras, dende Quatre poemes de Setmana Santa (1950), Entre el coral i l’espiga (1952),
Cant Espiritual (1953), Comédia (1960), L’Evangeli segons un de tants (1967), Els fets (1974), ¿Has vist, algun cop, Jordi
Bonet, Ca N’Amat a l’ombra? (1976), Cant de l’arc (1979), El poder i la verdor (1981), Teatre del gran verd (1983), El jove
(1987), Nova York (1991) ata, xa postumamente, Sonets (2000). Destaca que a súa temática está marcada pola sensación de
perda, e de orfandade, e que a relixión e a indixencia aparecen unidas "en estraño colar”. A obra péchase cunha ampla
bibliografía na que se recolle tanto a obra do autor como todo o escrito ata o de agora sobre el.

Cacheiro Varela, Maximino (ed.), A vellez na poesía galega, A Coruña: Baía Edicións, col. Baía Branca
Poesía, nº 7, 2001, 123 pp. (ISBN: 84-89803-84-6).
Escolma de Maximino Cacheiro Varela arredor da visión da vellez na poesía galega, dende a lírica medieval ata autoresactuais.
Ábrese a obra cos textos de Roberto Novoa Santos “A vellez”; de Ramón Otero Pedrayo “As velliñas” dos “Parladoiros”
publicados en A Nosa Terra (nº 252, 1 setembro de 1928); e un estrato de Paseata arredor da morte (1999) de Domingo
García-Sabell, nos que se ofrecen tres visións particulares sobre o tema que dan paso logo á selección poética. A escolma
divídese en dous apartados, por un lado o conformado por algunhas cantigas de escarnio de Afonso Eanes do Coton, Pero
d’Amboa, Pero da Ponte e Pero García Burgalés, e polo outro o titulado “Os poetas galegos e a vellez”, no que se inclúen dende
cantigas populares recollidas en A poesía popular en Galicia (1992), de Domingo Blanco, pasando polas de autores do XIX
como Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Benito Losada ou Xosé Pérez Ballesteros, ata a insólita composición en
galego de Ramón del Valle-Inclán titulada “Cantigas de vellas”, e xa poetas do século XX como Ramón Cabanillas, Lopez
Abente, Luís Seoane, Xosé Neira Vilas, Celso Emilio Ferreiro, Antón Tovar, Ricardo Carballo Calero, Miguel González Garcés
e as tres que pechan o volume de Álvaro Cunqueiro.

Fernández Argüelles, Julio A., Muller e Mar, ilust. do autor, prólogo de Alfredo Conde, introd.
Francisco Pablos, A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2001, [116 pp.]. (ISBN: 84-9533588-3).
Volume colectivo no que participan Ana Abelenda Vázquez, Laureano Álvarez, Manuel Álvarez Torneiro (A Coruña, 1932),
Xosé M. Cairo Antelo, Isidro Conde, Francisco Fernández Naval (Ourense, 1956), Miguel Anxo Fernán-Vello (Cospeito, 1958),
Mª do Carmen Krukenberg (Vigo, 1926), Xulio López Valcárcel (Lugo, 1953), Manuel María (Outeiro de Rei, 1929), César
Antonio Molina, Olga Patiño Nogueira, Alfonso Pexegueiro (Ponteareas, 1948), Luz Pozo Garza (Ribadeo, 1922), Ketty
Quintana, Xavier Seoane (A Coruña, 1954) e Eva Veiga (Ombre-Pontedeume, 1961) con cadanseu poema e que acompaña un
gravado de Julio A. Fernández Argüelles (Astorga-León, 1923) en branco e negro. Conta cunha presentación do propio
ilustrador na que explica que na obra se recolle a súa visión da muller e do mar, dúas constantes da súa vida. Tamén debulla polo
miúdo as técnicas empregadas nos gravados que acompañan aos poemas, ademais de referirse á temática que recollen,
fundamentada na paisaxe galega. A seguir inclúese un prólogo de Alfredo Conde no que se achega á visión que este escultor e
pintor transmite a través dos seus gravados da muller e do mar como forma de recuperación dun tempo pasado. Na introducción
de Francisco Pablos, académico numerario da Real Academia Galega de Belas Artes, este explica a dificultade que entraña a
técnica empregada nestes gravados, refírese amplamente á temática arredor dos dous eixos que lle dan título á obra e remata
agradecendo a publicación desta obra. A seguir, reprodúcese un gravado e logo un poema nos que destaca o feito de que a escrita
é a escollida por cada autor.

Referencias varias:
- Rodríguez Maneiro, “El libro de Julio Fernández-Argüelles”, El Ideal Gallego, “pluma del día”, 28 agosto 2001, p. 13.
Artigo laudatorio sobre a actividade profesional e artística de Julio Fernández-Argüelles no que anuncia a próxima publicación
do volume Muller e Mar que, segundo Rodríguez Maneiro “es fiel testimonio de sus sentimientos por la mujer y por el mar,
constantes vitales en su vida”. Menciona tamén, o autor do artigo, o prólogo de Alfredo Conde e as colaboracións poéticas
dunha manchea de creadores galegos.

González Fernández, Helena (ed.), A tribo das baleas. Poetas de arestora/Antología de la poesía
gallega última/An Anthology of the Latest Galician Poetry, trad. ao inglés Minia Bongiorno García,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Ablativo Absoluto, nº 21, 2001, 235 pp. (ISBN: 84-8302-6023).
Antoloxía de novos poetas galegos na que se ofrece o texto orixinal en galego acompañado de traduccións en castelán e en
inglés. A selección vai precedida por un estudio da propia editora, do que se ofrece tamén unha versión resumida nestas linguas.
Nel relátase a historia mitolóxica que explica o nome posto á xeración de poetas antologados. Sinálanse, ademais, os propósitos
perseguidos coa obra e reflexiónase brevemente sobre a poesía dos autores seleccionados. A cada un dos poetas dedícaselle
arredor de seis ou sete páxinas, encabezadas por unha presentación da súa traxectoria profesional. Recóllense poemas dos
seguintes autores: Ana Romaní (Noia-A Coruña, 1962), Antón Lopo (Monforte de Lemos-Lugo, 1961), Chus Pato (Ourense,
1955), Miro Villar (Cee-A Coruña, 1965), Fran Alonso (Vigo, 1963), Xabier Cordal (A Coruña, 1965), Rafa Villar (Cee-A
Coruña, 1968), Helena de Carlos (Barbantes-Cenlle, 1964), Estevo Creus (Cee-A Coruña, 1971), Olga Novo (Vilarmao-Pobra
de Brollón, 1975), Anxos Romeo (A Estrada, 1965), Emma Couceiro (Cospeito-Lugo, 1977) e María do Cebreiro (Santiago de
Compostela, 1976).
Recensións:

- M. Vidal Villaverde, “A tribo das baleas: poetas de arestora”, Atlántico Diario, “La Revista”, 10 xuño 2001, p. 51.
Dáse a coñecer esta antoloxía e cítanse como integrantes desta “tribu dos 90” aos autores participantes no libro. Finalmente,
logo de recoller algúns dos versos de Ana Romaní, Chus Pato, Helena de Carlos, Olga Novo e Miro Villar faise referencia á
ilustración da cuberta do libro deseñada por Xosé Freixanes e á traducción ao inglés de Minia Bongiorno García.

- Vicente Araguas, “As baleas ou cómo razoar o subxectivo”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 373, 28 xuño 2001, p.
4.
Comeza aludindo ao amplo número de antoloxías que se fan tanto en castelán coma en galego para centrarse logo no caso de A
tribo das baleas. Sobre ela indica que a pesar de contar cun prólogo, nel non se indican as claves de escolla dos escritores
antologados, xa que a xuízo de Araguas faltan poetas importantes e que cumpren as condicións que se piden aos demais
antologados. Por outro lado, destaca o feito de que neste volume se inclúen poetas de idades ben dispares, aparecendo segundo
o ano en que deron ao prelo o seu primeiro libro. Por todo isto, e por algunhas consideracións que se fan no prólogo da obra,
indica que se podería pensar en “amiguismos”, feito que vén avalado porque no volume –agás Iris Cochón– está o consello
editorial e a dirección de “Ablativo Absoluto”. Por último, sobre a

traducción ao castelán e ao inglés, neste último caso di que se traduce con rigor e sen afáns recreativos, sinalando, sen embargo,
un pequeno erro de carácter léxico cometido pola traductora.

- M. Blanco Rivas, “Antoloxía trilingüe da poesía galega ultima”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 220, 4 agosto 2001, p.
2.
Comeza salientando o labor levado a cabo pola editorial Xerais a través da colección “Ablativo Absoluto” na que ve a luz esta
obra. Presenta a obra como un panorama dos poetas máis novos e máis prometedores da nosa literatura, ademais de mencionar
o nome de todos os autores antologados. Sinala como principal propósito da obra o de “animar á lectura e ao disfrute”.
Finalmente, ofrece un breve resumo da traxectoria profesional da editora deste volume, Helena González.
- Vicente Araguas, “Escolmas complementarias”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 90, 19 agosto 2001, p.
4.
Comentario sobre a selección dos autores antologados en dEfecto 2000 (1999), que acolle a seis dos nove autores aos que
Letras de Cal lles ten publicados ata o momento e a outros como Marilar Aleixandre ou Chus Pato que, a pesar da súa talla
literaria, naceron ao redor dos anos 50. Esta mesma eiva atópalla á presente antoloxía, A tribo das baleas, na que aparecen, á
parte de Chus Pato, outros autores maiores como Antón Lopo e Ana Romaní, ao lado de autoras como

María do Cebreiro ou Emma Couceiro nacidas a finais dos 70. Asemade, bota en falta nesta antoloxía a Yolanda Castaño, da
que sinala que poucos ilustran coma ela unha época “e unhas tendencias provocadoras/provocativas”.

- Inma López Silva, “Poesía dos 90, Helena González e Ablativo Absoluto: os riscos de cazar baleas”, Grial, nº 151, Tomo
XXXIX, “Libros “, xullo-agosto-setembro 2001, pp. 491-494.
Partindo de que esta escolma poética pretende reflectir a poesía dos 90, trata o tema da periodización da poesía galega dos
últimos vinte anos, cuestión que segundo o artigo aínda non se pechou. É por esta razón, así como por algúns dos criterios que
se seguiron ao facer a escolma e que se explican no seu prólogo, polo que cuestiona o valor desta selección, da que di que só o
tempo poderá valorala. Comenta ademais o feito de que esta obra sexa trilingüe, aspecto no que López Silva ve unha vontade de
exportación e de lexitimación dos autores antologados. Respecto a estes cre que, aínda que no prólogo se di que representan
unha variedade de propostas que caracterizan a poesía dos 90, faltan algúns que se poderían incluír seguindo os criterios
sinalados. Así mesmo, cre que a inclusión de Chus Pato non é acertada polo criterio da data de nacemento, aínda que a antóloga
empregue en realidade o criterio do momento de publicación dos poemarios. Por outro lado opina que tampouco a inclusión de
Miro Villar lle parece axeitada atendendo ao criterio de procurar o máis “axitador” da poesía dos 90. Finalmente, a pesar destas
diferencias expostas, destaca a vontade abarcadora e pluralizadora de Helena González, así como o feito de que preste máis
atención ao valor estético dos autores e non tanto ao seu volume de producción.

- Ramón Nicolás, “O dereito a ser”, Guía dos libros novos, nº 33, “Poesía”, outubro 2001, p. 28.

Afirma que toda analecta ten efectos canonizadores, polo que a responsabilidade do antólogo é grande. Fíxase en que González
non utiliza o criterio xeracional senón o “espírito de renovación”, tanto a nivel formal coma temático, e en que ordena os
autores pola data de publicación de cadansúa ópera prima. Non obstante, acha que se deberían explicar as ausencias. Valora o
feito de romper barreiras lingüísticas e comenta que isto conta co antecedente singular dunha mostra tetralingüe dunha ducia de
poetas que viu a luz nas páxinas da revista Contempóranea en 1995. Como característica principal dos autores aquí
antologados, sinala a renuncia ao culturalismo e a opción por unha comunicación máis doada.

Referencias varias:
- M. D., “O berro da balea”/“Xerais reúne na antoloxía ‘A tribo das baleas’ as voces da renovación poética dos noventa”, O
Correo Galego/El Correo Gallego, 10 abril 2001, p. 31/p. 65.
Informa da publicación desta antoloxía poética que recolle a obra de autores dos 90 en inglés, galego e español coa intención de
que sexan coñecidos fóra de Galicia. Cita os nomes destes poetas que apostaron pola renovación con temas como o feminismo,
a homosexualidade, a nación ou a identidade colectiva.

- Carme Vidal, “Un feixe de antoloxías poéticas para o cámbio de milénio”, A Nosa Terra, nº 990, “Guieiro Cultural”, 7 xuño
2001, p. 25.
Artigo que trata sobre as antoloxías de poesía galega editadas ultimamente. Préstalle especial atención á que vai publicar Arturo
Casas o ano próximo en TrisTram, abranguendo o derradeiro cuartel do século XX, porque vai ser o resultado dunha extensa
enquisa realizada a 202 actores do sistema literario galego (que terán que indicar quince autores e dez obras), método xa
intentado en 1935 nun proxecto fanado de Filgueira Valverde. Indica que Casas non ve a analecta como definitiva, sobre todo
no que atinxe á decada dos noventa, e que vai publicar outra, xa conforme ao seu criterio, referida a todo o século pasado.
Seguidamente destaca a importancia neste eido de Luciano Rodríguez, que editou unha escolma dos anos oitenta e outra dos
noventa, sen contar a agardada Horizontes poéticos (2002), que terá ámbito peninsular e na que figurará Pilar Pallarés. Fai
fincapé en que Rodríguez opina que as antoloxías son obras para iniciarse que non substitúen a lectura dos volumes individuais.
Mais brevemente refírese a esta nova antoloxía, a d’Efecto 2000 (1999) e A poesía é o grande milagre do mundo (2001).

- AFA, “Saír do gueto”, O Correo Galego, “AFA”, 20 novembro 2001, p. 34.

Co gallo da presentación da obra recóllense as declaracións nas que a coordinadora desta antoloxía defende que o seu
trilingüismo, inédito en calquera compilación anterior, valerá para que os poetas dos noventa se abran á Península,

desinteresada ultimamente no que acontece no eido das linguas minoritarias, e ao mundo. Neste sentido, Helena González
comenta tamén que o volume xa foi presentado na universidade californiana de Santa Barbara.

Llompart, Josep María, Antoloxía poética, selección de Encarnació Viñas e Célia Riba, introd. Célia
Riva, trad. Xavier Rodríguez Baixeras, A Coruña: Edicións Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº
108, novembro 2001, 161 pp. (ISBN: 84-95625-32-6).
Volume bilingüe en galego e catalán que acolle unha escolla da producción poética de Josep María Llompart (Palma de
Mallorca, 1925-1993). Principia cunha introducción a cargo de Célia Riba, quen realiza unha achega á vida do mallorquín,
subliñando aqueles aspectos que influirán na súa obra e incidindo na súa formación ideolóxica e literaria. Encadra a este
“activista cultural” na xeración dos poetas baleares dos anos cincuenta e considérao referente e mestre dos máis novos. Destaca
tamén a súa faceta de traductor de poetas galegos, portugueses e franceses. Ademais analiza a súa obra, comentando o máis
salientábel de cada un dos seus poemarios –temas, estructura e forma-. A antoloxía contén poemas das seguintes obras: Poemes
de Mondragó (1955), La terra d’Argensa (1972), Memories i confessions d’un adolescent de casa bona (1974), Urbanitat i
cortesía (1979), Mandrágola (1980), La capela dels dolors i altres poemes (1981), Jerusalem (1990), Spiritual (1992) e
Homenatges (1999). Estilo e temática son moi variados, mais –como afirma Riba– hai dous motivos comúns, “a saudade por un
tempo pasado e a proximidade da morte”. Remata cun epílogo do traductor quen amosa a súa admiración polo insigne poeta das
Illas Baleares.

Rábade Villar, María do Cebreiro (ed.), A poesía é o gran milagre do mundo/Poetry is the world’s great
miracle. Poetas galegos do PEN/Poets of Galician PEN Club, epílogo de Xesús Alonso Montero,
Santiago de Compostela: PEN Clube de Galicia, 2001, 210 pp. (ISBN: 84-931711-4-X).
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o debate”, no que reflexiona sobre a poesía e o papel dos poetas hoxe, suxeríndolle a estes pór as súas creacións ao servicio da
causa social como antes o fixera Curros.

Referencias varias:
- Vicente Araguas, “Poetas en congreso”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 364, 26 abril 2001, pp. 2-3.
Comenta a aparición deste libro do que salienta o prólogo a cargo de María do Cebreiro e o feito de que inclúa poetas galegos
que residen fóra. A seguir menciona a algúns autores estranxeiros que estiveron presentes no encontro que o
P.E.N. Clube de Galicia organizou en Santiago de Compostela con motivo da celebración mundial da poesía destacando a
presencia de dous premios nobeis: Derek Walcott e Wole Soyinka.
-Carme Vidal, “Un feixe de antoloxías poéticas para o cámbio de milénio”, A Nosa Terra, nº 990, “Guieiro Cultural”, 7 xuño
2001, p. 25.

Ver González Fernández, Helena (ed.), A tribo das baleas. Poetas de arestora/Antología de la poesía gallega última/An
Anthology of the Latest Galician Poetry, neste apartado do Informe.

- Belén López, “A poesía segue a ser o gran milagre do mundo segundo os autores galegos”, Diario de Pontevedra, “III Salón
do Libro galego”, 5 xullo 2001, p. 70.
Destaca como principal acto levado a cabo na terceira xornada do Salón do Libro Galego, a presentación do volume A poesía é o
gran milagre do mundo no que participaron trinta poetas galegos, que correu a cargo de Helena Villar, secretaria do PEN Clube
de Galicia, quen na súa intervención explicou tamén a xénese e os obxectivos desta organización mundial e referiuse á forte
tradición poética existente en Galicia. Así mesmo, adianta como transcorrerá a terceira xornada á que asistirán entre outros,
autores como Agustín Fernández Paz e Daniel Soutullo. Por outra banda, transcribe as conversas con Xosé Vázquez Pintor e
Riveiro Coello, participantes no Salón do Libro, no que asinaron exemplares das súas obras, nas que os dous escritores
manifestan o seu apoio a eventos de promoción do libro galego.
- Marcos Valcárcel, “O milagre da poesía”, O Correo Galego, “Pé das burgas”, 13 xullo 2001, p. 2.
Valcárcel describe o volume, facendo mención tamén ao prólogo de María do Cebreiro Rábade Paredes e ao epílogo de Xesús
Alonso Montero, e opina que calquera analecta é discutíbel. Pasa a explicar que esta só inclúe poetas vivos afiliados ao PEN
Clube, co que se entenden ausencias como as de Manuel María, Pexegueiro, Ramiro Fonte ou Miro

Villar. Ordena con criterios cronolóxicos os autores que si se antologan no volume, con especial mención ás poetisas, e
globalmente considera esta selección adecuada para ofrecer unha visión xeral da nosa lírica ao lector non familiarizado. Non
obstante, aponlle a falta de escritores da derradeira década do século pasado.

Roselló Bover, Pere, Vinte poetas das Baleares, trad. Xavier Rodríguez Baixeras, A Coruña: Edicións
Espiral Maior, col. Espiral Maior Poesía, nº 109, novembro 2001, 369 pp. (ISBN: 8495625-33-4).
Antoloxía poética que inclúe un estudio do xénero lírico na literatura balear do último século e os textos de vinte autores
representativos das diferentes correntes ou momentos literarios (de cada poema ofrécese o texto orixinal e a traducción ao
galego). O estudio, que leva por título “A poesía nas Baleares: retrato dun século”, organízase en sete apartados: “Entre os dous
séculos”, “Fillos do novecentos”, “Poemas en tempo de silencio”, “Anos de combate”, “Fin do milenio”, “Conclusión” e “A
nosa antoloxía”, e nel analízase o xénero poético dende a Renaixença ata a actualidade. A escolma divídese en cinco apartados,
que se corresponden cos momentos literarios analizados no punto anterior, e inclúe poemas de Miquel Costa i Llobera, Joan
Alcover, Miquel dels Santas Oliver, Gabriel Alomar, Maria Antònia Salvà, Miquel Ferrà, Bartomeu Rossellò-Pòrcel, Marià
Villangómez, Llorenç Moyà, Blai Bonet, Josep M. Llompart, Miquel Ángel Riera, Bartomeu Fiol, Miquel Bauçà, Jaume
Pomar, Antoni Vidal Ferrando, Damià Huguet, Jean Serra, Ángel Terron e Ponç Pons.

Tajes Marcote, Begoña (coord.), Curros Enríquez. Antoloxía, 12 poemas, estudio preliminar e notas
Xesús Alonso Montero, normativización e glosario Begoña Tajes Marcote, A Coruña: Andrés
Martínez/La Voz de Galicia, col. Biblioteca Gallega, 2001, XXIX pp./106 pp. (DL: C-1689/01).
Edición conmemorativa do Iº Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu tempo, que se abre cunha cronoloxía dos feitos
máis sobranceiros da súa vida e obra. A seguir, en “O poeta Curros Enríquez”, Xesús Alonso Montero caracteriza a obra do
autor de Celanova pola súa polifacecia, salientando a variedade temática e formal coa que dotou os seus poemas. Xa en “A
antoloxía dos vinte”, explica cómo se realizou a selección e dá o nome dos vinte escolmadores, todos eles relacionados, directa
ou indirectamente, coa literatura galega. Expón ademais, Alonso Montero, os criterios de edición e a procedencia dos textos. O
corpo central do volume ocúpao a reproducción dos seguintes poemas ou fragmentos: “Cántiga”, “A Virxe do Cristal”, “O
maio”, “¡Ai!”, “Na morte da miña nai”, “Nouturnio”, “Mirando ó chau”, “¡Crebar as liras!”, “Na chegada a Ourense da
primeira locomotora”, “Introducción” e “Canto VIII” de O divino sainete, “A Rosalía” e “Ao pobo cruñés”. Péchase o volume
cun apéndice que inclúe unhas notas breves a cada texto, así como un glosario.

Referencias varias:

- Xosé Manoel Rodríguez, “Casares invita a revisar a figura de Curros Enríquez para ‘estudialo con obxectividade”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 16 setembro 2001, p. 38.
Refírese aos actos de clausura do congreso internacional “Manuel Curros Enríquez e o seu tempo”, celebrado en Celanova ao
cumprirse o 150º aniversario do nacemento do autor de O Divino Sainete. Explica que Casares avogou por unha relectura da
vida e obra do poeta, que X. R. Barreiro analizou a ideoloxía política do de Celanova e Torres Queiruga os vínculos con Otero.
Indica tamén que ao longo do congreso se puxeron de manifesto as discrepancias entre Curros e Emilia Pardo Bazán,
subliñando que González Herrán solicitou que se revisasen certas interpretacións da autora de Os Pazos de Ulloa relativas aos
literatos galegos. Remata aludindo ás dúas publicacións con que La Voz de Galicia se suma a estas conmemoracións, unha
antoloxía da poesía de Curros e un suplemento especial sobre este.
- Valcárcel, Marcos, “Volve Curros”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 20 xullo 2001, p. 2.
Ver Curros Enríquez, A Virxe do Cristal, no apartado II. 2 deste Informe.

Torres, Xohana, Ferrol, corazón de navío, introd. de Carmen Vidal e Xosé Puga, Ferrol: Concello de
Ferrol/A Nosa Terra, 2001, 87 pp. (ISBN: 84-95350-20-3).
Libro de poemas de Xohana Torres (Santiago de Compostela, 1931) que contén dous apartados introductorios, un institucional
e outro no que Carmen Vidal e Xosé Puga reflexionan sobre a autopoética e a viaxe á cidade da nenez da autora presentes
nestas composicións e denominada Lorref (o nome da cidade ao revés). Fan un percorrido biográfico dende os seus inicios
recitando versos no Casino de Ferrol, a chegada dos tres poemarios –Do sulco (1957), Estacións ao mar (1980) e Tempo de ría
(1992)–, ata agora que entra como membro da Real Academia Galega. A continuación recóllense os dezaoito poemas deste
volume acompañados cada un deles dunha fotografía da cidade de Ferrol, ao pé da que se sitúa algún verso de dito poema. Nas
composicións ademais de estar presentes espacios e ambientes desta cidade reflexiónase sobre temas como o paso do tempo, o
amor, a morte, as lembranzas da infancia, os recordos da súa familia, etc. Finalízase o libro cunha galería das fotografías
espalladas ao longo da obra e na que se sitúa cada unha delas.
Referencias varias:
- Carlos Barcón, “Visto y disfrutado en La Coruña”, Diario de Ferrol, “Entre nosotros”, 30 outubro 2001, p. 18.

Repaso da fin de semana no referente á cultura, entre o que se atopa a toma de posesión de Xohana Torres como membro da
Real Academia Galega e se anuncia a presentación da súa obra Ferrol, corazón de navío.
-Mencha Blanco Liaño, “Ferrol, corazón de navío’ reviviu nas voces claves da poética galega”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 10
novembro 2001, p. 15.
Referénciase o acto de homenaxe por parte do Concello de Ferrol a Xohana Torres e que foi tamén presentación do poemario
Ferrol, corazón de navío. Dise que nese acto non estivo presente a escritora, mais si estiveron o alcalde da cidade e varios
escritores como Laura Pérez Landeira, Pilar Pallarés, Xulio Valcárcel, Luísa Villalta, Cesáreo Sánchez, Miguel Anxo FernánVello e Chus Pato.

Valcárcel, Marcos (ed.), Ourense craro río, verde val. A cidade na voz dos seus poetas, prólogo de Xesús
Alonso Montero, presentación de Marcos Valcárcel, Ourense: Concello de Ourense (Concellería de
Cultura), col. Auria, nº 4, marzo 2001, 137 pp. (ISBN: 84-87623-46-8).
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Recensións:
- Ramón Nicolás, “Ourense no ecoar dos poetas”, Guía dos libros novos, nº 31 “Poesía”, xullo-agosto 2001, p. 27.

Princípiase lembrando as numerosísimas veces que Ourense foi utilizada como material literario e afírmase que esta antoloxía
ofrece unha visión moi variada desta cidade derivada da propia heteroxeneidade dos textos recollidos. A seguir, faise fincapé na
amplitude cronolóxica da escolla, que abrangue dende Alfonso X ata Xoán Carlos Domínguez Alberte, pasando entre outros
por Lamas Carvajal, Bouza Brey, Celso Emilio Ferreiro ou Méndez Ferrín. Neste sentido, solicítase ás outras cidades e vilas do
país que sigan o exemplo desta antoloxía auriense.

Referencias varias:
- AFA, “Ourense na lira”, O Correo Galego, “AFA”, 22 marzo 2001, p. 30.
Sinálase que Ourense é a cidade á que se dedican os poemas que aparecen no volume ademais de recoller o nome dalgúns dos
autores. Indica que o volume conta cun prólogo de Xesús Alonso Montero e unha introducción do propio coordinador. Así
mesmo, di que a motivación que levou á escolla dos poemas foi que figurase neles algunha referencia a Ourense.

- L. R., “Un libro de poesía y otro sobre Castelao elevan a 4 los números de la colección Auria”, La Región, “Ciudad”, 28 abril
2001, p. 15.

Anuncia a presentación das dúas últimas obras da colección “Auria” editadas polo Concello de Ourense: Craro río, verde val:
A cidade na voz dos seus poetas e Castelao no seu tempo: unha perspectiva ourensá, sinalando que Marcos Valcárcel é o
encargado da edición do primeiro volume, mentres que o segundo recolle os relatorios presentados nas xornadas dedicadas ao
estudio da vinculación de Castelao coa cidade de Ourense. Ademais de lemb rar títulos anteriores da colección e os propósitos
do concello ourensán con estas publicacións, tamén dá conta dos persoeiros que participarán na presentación, entre os que
aparece Alfonso Vázquez-Monxardín.
- E. Rodríguez, “Ourense, inspiración lírica”, La Región, “Cultura”, 1 maio 2001, p. 12.
Dá conta do acto de presentación das dúas novas entregas da colección “Auria” editada polo Concello de Ourense. Faise eco
das palabras do concelleiro de Cultura nas que di que se pretende “crear a Biblioteca de Ourense” e describe brevemente os
contidos de cada unha delas, sobranceando de Craro río, verde val: A cidade na voz dos seus poetas a heteroxeneidade dos
noventa e tres poemas que conforman a antoloxía, dende Alfonso X “O Sabio” ata José Ángel Valente, incluíndo mesmo
composicións inéditas de poetas actuais. Remata reproducindo as palabras de Marcos Valcárcel, quen chama a atención sobre
os poemas ao río Miño e aos elementos simbólicos da cidade.
- Alvarado, “Una antología de poemas que cantan a la ciudad”, La Región, “Cultura”, 7 maio 2001, p. 8.

Pon énfase no deseño e no gusto desta antoloxía. Resalta que foron cincuenta e cinco os poetas recollidos, tanto de dentro
coma de fóra de Galicia. Así mesmo, cítanse algúns dos poemas que non figuran na antoloxía malia estar dedicados á cidade
de Ourense.
- Dora Vázquez, “Craro río, verde val”, O Correo Galego/La Región, “Ronseis”/ “De paso”, 23 maio 2001, p. 3/p. 26.

Comeza o artigo cun verso de Otero Pedrayo para presentar o título desta escolma de poemas de Marcos Valcárcel. Logo de
achegar algo do que Xesús Alonso Montero apuntou no prólogo, recolle as palabras de Marcos Valcárcel que explica cómo
chegou a presentar este volume dedicado á cidade de Ourense. Finalmente, é Dora Vázquez a que loa o labor do antólogo tras
recoller as palabras que el dedicou aos amigos lectores.
-Marcos Valcárcel, “Ourense, craro río, verde val. A cidade na voz dos seus poetas”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº
49, “Auria das letras”, maio 2001, pp. 40-41.
Con motivo da publicación do volume poético colectivo Ourense craro río, verde val. A cidade na voz dos seus poetas, a cargo
de Marcos Valcárcel, reprodúcense catro dos poemas do libro –de Otero Pedrayo, Antón Tovar, José Ángel Valente e mais
Celso Emilio Ferreiro– e apúntanse algunhas características da colectánea así como do responsábel da edición.

- Xesús Alonso Montero, “Víctor Campio Pereira”, La Voz de Galicia, “Beatus qui legit”, 11 xullo 2001, p. 13.
Céntrase na figura de Víctor Campio Pereira, da que sobrancea o seu labor como poeta e anuncia a saída á rúa de dúas das súas
obras, Perdida luz (Escolma poética) (2000) e Escritos en do menor (2001), e informa tamén da saída do prelo de Ourense,
craro río, verde val (A cidade na voz dos poetas), de Marcos Valcárcel, antoloxía na que aparece o poeta con tres sonetos. Das
dúas primeiras obras sinala que están prologadas por Luís Alonso Girgado e que na poética falta recoller algúns textos inéditos
escritos por Campio nos anos cincuenta que el mesmo posúe e entre os que sobrancea a feitura de sonetos como “Medo” ou
“Foi un mencer”, mentres que do volume de prosa sinala que son artigos xornalísticos cunha lingua moi coidada nos que fala
principalmente de literatura referíndose a autores como Mendiño, Ben-Cho-Shey, Curros Enríquez ou Xosé Conde, entre
outros. De Ourense, craro río, verde val sinala que é unha obra moi axeitada á condición de historiador e crítico de Marcos
Valcárcel na que aparecen os sonetos “O Santo Cristo”, “A Ponte” e “As Burgas” de Campio, ademais doutros grandes poetas
ourensáns que xa cantaron á cidade como Celso Emilio, Antón Tovar ou Méndez Ferrín.

- Xurxo Fernández, “La ciudad (en)cantada”, El Correo Gallego, “La Rosa de los Vientos”, 25 xuño 2001, p. 64.
Achégase á antoloxía fixándose nos autores recompilados. Comeza sinalando que no prólogo de Xesús Alonso Montero se di
que a cidade máis cantada na literatura galega é Santiago de Compostela, á que lle dedicaron poemas autores como Rosalía,
Otero Pedrayo, ou García-Bodaño, entre outros. Destaca tamén que xa Alfonso X O Sabio aludía a Ourense nas

súas composicións e que nesta antoloxía están recollidos autores infravalorados coma Alberto García Ferreiro, enumerando a
continuación unha chea de nomes que asinan os poemas recollidos nesta antoloxía.

Valle, Eva del e Francisco Blanco (eds.), Escolma poética de Rosalía de Castro, Vigo: Edicións do
Cumio, 2001, 239 pp. (ISBN: 84-8289-155-3).
Esta obra ábrese cunha cronobibliografía de Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885), seguida logo dun
breve percorrido pola súa obra poética dende a publicación en 1857 de La Flor ata En las orillas del Sar (1884). No apartado
seguinte, titulado “Tipos de poesía”, achéganse máis pormenorizadamente á súa producción, que dividen en “Poesía de
xuventude (poesía romántica)” na que se insire La Flor e A mi madre (1863) fronte á que denominan “Poesía de madureza”
conformada por Cantares Gallegos (1863), Follas Novas (1880) e En las orillas del Sar, na que á súa vez diferencian entre a
poesía popular de temática costumista ou amorosa que caracteriza Cantares Gallegos; a poesía social con denuncia da inxustiza
e da emigración que representa a liña de Follas Novas e, por último, a poesía máis intimista con temáticas arredor do amor, da
tristeza e a soidade ou da relixión espallada ao longo de toda a obra. Nun cuarto apartado inclúese un breve estudio da lingua e a
métrica, ao que seguen as notas sobre a presente edición, para dar paso xa á escolma propiamente dita, na que se respecta a orde
cronolóxica das obras. Dos oitenta e dous poemas que conforman a antoloxía, de Cantares Gallegos inclúense dezaoito, entre
eles algúns tan representativos como “Campanas de Bastabales” ou “Castellanos de Castilla”, mentres que de Follas Novas
aparecen trinta e catro, con exemplos como “Un-ha vez tiven un cravo”, “Cando penso que te fuches”, “¡Padrón!...¡Padrón!” ou
“Miña casiña meu lar”.

III. Teatro

III. 1. Dramaturgos galegos
Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal.
Homenaxe a Inés Canosa, ilust. Susana González, Xixón: Vtp Editorial, 2001, 113 pp. (ISBN: 848988041-7).
Nesta homenaxe a Inés Canosa, descrita nos apartados I. 1 e II. 1 deste Informe, tamén se inclúe unha peza teatral da que agora
damos conta:
- José Escudero, “De cómo sucumbiron os mouros encantados de Armadoiro”, pp. 47-56.
Comeza lembrando as ilusións e anceios culturais que tiña cando chegou por primeira vez a Madrid e acudiu a Sargadelos onde
coñeceu a Inés Canosa. A seguir sinala que esta obra de teatro que agora lle ofrece como homenaxe a escribiu naquela altura e
reprodúcese a continuación o texto teatral, que trata, segundo adianta o propio autor, da situación dos mouros que viven nas
mámoas e castros de Galicia aínda hoxe. Estructurada en dous actos, sitúase a acción

na Serra da Barbanza (Armadoiro). No primeiro acto reprodúcese a conversa entre un mouro e unha moura mozos na que falan
da situación dos seus veciños cristiáns que andan a cavar a terra na busca dos tesouros agochados dos mouros. No segundo acto
desenvólvese a situación que se produce na superficie onde un grupo de labregos capitaneados por Don Pedro Vázquez de
Orjás, indiano e crego, cavan arredor dunha mámoa ata atoparen os túneles, mais sen que apareza ningún tesouro. Finalmente,
chega a noite e a cuadrilla de labregos abandona a busca, mentres o indiano anega o túnel como vinganza.

Recensións:
- Vicente Araguas, “A nosa muller en Madrid”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 9.
Ver Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal. Homenaxe a Inés Canosa, no
apartado I. 1 e II. 1 deste Informe.

Referencias varias:

- Xesús Alonso Montero, “Versos e prosa para Inés Canosa”, La Voz de Galicia, “Beatus qui legit”, 28 febreiro 2001, p.
12.
Ver Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal. Homenaxe a Inés Canosa, no
apartado I. 1 e II. 1 deste Informe.

Martínez Pereiro, Xosé Luís, Carne de estatua, A Coruña: Baía Edicións, col. Baía teatro, nº 4, abril
2001, 91 pp. (ISBN: 84-89803-61-7).
Xosé Luís Martínez Pereiro (A Coruña, 1959) preséntanos, en ton cómico e ao mesmo tempo irónico, as aventuras de Roi,
“escritor inapetente e cornucando consentido”, casado con Sara, quen “odia a gramática e as normas de estilo”; Isaías, “amante
de Sara e marido de Berta”, “arqueólogo e cornucador” e, por último, Berta, muller de Isaías, “nai imaxinativa pero nada
exemplar”. Así mesmo, interveñen tres personaxes inanimados que, aparentemente, teñen máis sentido común que os
protagonistas: trátase do Busto de Beethoven, do que se di que é xordo, "moi conversador a pesar de que o que di non vai á
Misa en si b Maior”; a estatua da Liberdade, “muller pétrea, propagandística, superficial e reaccionaria como ela só” e o retrato
de Shopenhauer, “óleo erudito e misóxino”.
Recensións:
- Manuel F. Vieites, “Instruccións para comer xarrete”, Guía dos libros novos, nº 33, “Teatro”, outubro 2001, p. 31.
Tras unhas consideracións iniciais sobre Eugène Ionesco e o teatro do absurdo, áchanse similitudes entre esta obra, cualificada
de “delirio colectivo” de difícil clasificación, e o surrealismo dos irmáns Marx. Gábase o tratamento da materia sexual e da
loita de sexos nunha “xeración supostamente progresista e liberal”. A seguir, relaciónase a

dramaturxia de Martínez Pereiro, con Xosé Cermeño, Antón Reixa e João Guisam. Finalmente deféndese, seguindo a Kenneth
Tynan, unha concepción da arte non elitista senón comprometida coa realidade.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Carne de estatua”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 211, 2 xuño 2001, p. 2.
Primeiro repasa a traxectoria do polifacético Xosé Luís M. Pereiro, para logo dicir que a peza amosa novamente as dotes do
autor para a comicidade e o humor, xa que os diferentes personaxes conducen ao lector entre a ironía e o xogo de equívocos.

Otero Pedrayo, Ramón, Rosalía, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/IGAEM, col. Centro
Dramático Galego, nº 27, outubro 2001, 206 pp. (ISBN: 84-453-3157-4).
O volume iníciase con dúas presentacións institucionais e segue cunha introducción de Manuel Guede Oliva titulada “Coa
paciencia dos elixidos”. Nela o director do Centro Dramático Galego recorda algunhas palabras de Otero Pedrayo (Ourense,
1888-1976) que quedaron escritas en Unha ducia de galegos: “Eu debín ser narrador, nada máis que narrador, un bo narrador...
pero naquel intre, cando tan poucas cousas tiñamos, había que facelo todo: viaxar, botar discursos, escribir nos xornais, estudiar
xeografía, etnoloxía, historia da nosa terra, que estaba sen escribir”. Para rematar, cita as obras teatrais de Pedrayo: Teatro de
máscaras, A lagarada ou O desengano do prioiro. A continuación, ofrécese unha lista do reparto: Centro Dramático Galego,
Equipo técnico do IGAEM, Agradecementos, Equipo Artístico e Elenco. Nun segundo apartado, Xosé María Dobarro Paz e
Luciano Rodríguez Gómez analizan, con detalle, o contexto no que se enmarca a obra. Deste xeito, achéganse ás ideas estéticas
de Vicente Risco; aluden ao teatro irlandés como exemplo de teatro moderno; estudian a producción teatral de Otero Pedrayo,
así como as dramaturxias de Manuel Lourenzo sobre os textos de Pedrayo; ofrecen unha lectura da obra Rosalía e presentan
unha bibliografía consultada. A seguir, nun terceiro apartado, reprodúcese a obra, adaptada por Roberto Vidal Bolaño. Trátase
dunha peza teatral escrita por Otero Pedrayo no ano 1959 e publicada en 1985, coincidindo co centenario da morte de Rosalía
de Castro. A obra contén “extensísimos diálogos e grandes acotacións que nos máis dos casos non teñen ningunha
correspondencia argumental”. Así mesmo, “abondan os parágrafos descritivos e unha intensa tonalidade lírica”. Para rematar,
ofrécense unhas fotografías dos ensaios xerais, da man de Miguel A. Fernández.

Pernas, Gustavo, Footing, Premio Rafael Dieste de Teatro 2001, ilust. Ignacio Pardo, A Coruña:
Deputación Provincial da Coruña, 2001, 94 pp. (ISBN: 84-95335-89-1).
Esta peza teatral de Gustavo Pernas Cora (Viveiro, 1959), gañadora do Premio de Teatro Rafael Dieste 2001, está conformada
por un só acto. Comeza cunhas “Instruccións de uso”, nas que se aconsella ao lector cómo debe achegarse á obra, e segue coa
presentación dos personaxes aos que se identifica como Ela, Un, Dous e Tres. Estes son catro corredores que comparten partes
do traxecto no que se van intercambiando os seus pensamentos a medida que avanza esta singular carreira. Mediante
exhaustivas acoutacións imos facéndonos cunha imaxe visual da posición dos corredores e tamén situándonos nas perspectivas
dos personaxes. Pensamentos e sentimentos conflúen ao final desta singular obra caracterizada polo movemento dos catro
protagonistas.

Referencias varias:
-Albino Mallo, “O escritor, actor e director Gustavo Pernas gaña o ‘Rafael Dieste’ de teatro”, El Correo Gallego, “Cultura”, 27
xuño 2001, p. 75.
Dá conta da concesión do premio de teatro Rafael Dieste á obra Footing de Gustavo Pernas, un autor do que ofrece unha síntese
bibliográfica, ademais de recoller as súas palabras de satisfacción e agradecemento, nas que destaca a linguaxe

escénica e o contido crítico da súa peza. Tamén se informa da contía do premio, da composición do xurado, do número de obras
presentadas, dos principais méritos que o órgano decisor atopou nesta obra, así como das expectativas de representación a curto
prazo.

- M. V., “El lucense Gustavo Pernas gana el ‘Rafael Dieste’ con una obra sobre la incomunicación”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
27 xuño 2001, p. 50.
Infórmase da concesión do Premio de Teatro “Rafael Dieste” á obra Footing de Gustavo Pernas e recóllense as palabras deste
autor nas que comenta as características estructurais da peza, ademais de ofrecer unha síntese do seu argumento. Inclúense tamén
as declaracións do voceiro do xurado, Lino Braxe, dando conta do desenvolvemento da reunión dos seus membros e informando
das principais cualidades da obra galardoada, para rematar con algúns datos biobibliográficos de Gustavo Pernas.

- R. M., “Gustavo Pernas deja al jurado del Rafael Dieste sin aire con ‘Footing”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 27 xuño 2001,
p. 25.
Ademais de informar da contía do premio Rafael Dieste e da composición do xurado nesta edición, o autor do artigo fai unha
aproximación á temática e ás características estructurais de Footing. Considera que esta peza está en sintonía co mundo actual,
ao que prefire abordar dende un punto de vista humorístico e saudábel, cun “extraordinario ritmo interno”.

Recolle as declaracións de Pernas e de Lino Braxe, membro do xurado, nas que salienta a importancia dos premios para a
supervivencia do teatro, así como a necesidade de achegar máis os textos ao potencial público lector.
- Albino Mallo, “Footing’ unha comedia dramática”/ “Gustavo Pernas presenta en A Coruña a obra ‘Footing’, O Correo
Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 7 novembro 2001, p. 32/p. 75.
Dá conta da presentación da edición textual de Footing de Gustavo Pernas, á que asistiron Carlos López Crespo, Alfredo
Rodríguez López-Vázquez e o propio autor. Recolle as declaracións de Pernas acerca da súa obra e da situación do teatro en
Galicia.
- I. M., “Gustavo Pernas destaca el papel del teatro como género literario”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 7 novembro 2001, p.
21.
Infórmase da presentación da última obra de Gustavo Pernas. Tamén se destaca a reivindicación dun maior protagonismo das
institucións á hora de promocionar as obras dramáticas e remata analizando a temática e o estilo desta peza.

Picouto, Millán, Dous asteroides: O campesiño médico ou Ceres/A avelaiña ou Xuno, A Coruña:
Cadernos de Teatro-2ª época/IGAEM, nº 5, 2001, 20 pp. (ISBN: 84-95806-01-0).
Este número dos Cadernos de Teatro reúne dúas pezas teatrais de Millán Picouto (Ourense, 1949) que pertencen a Asteroides,
libro de pezas dramáticas breves. Son, O campesiño médico ou Ceres e A avelaíña ou Xuno. Na primeira cóntase a historia do
Penedo, campesiño rico, que por unha serie de malentendidos chega á corte da raíña Inés de Castro para curar a un grupo de
enfermos. Por outra banda, en A avelaíña ou Xuno, os malentendidos seguen a xogar un papel importante; neste caso, entre
unha parella na que o home desconfía da infidelidade da súa muller por unha frase ambigua que lle di o seu fillo e que leva a un
desenlace fatídico.
Referencias varias:
-Efe, “Publicados tres nuevos títulos de la colección ‘Cadernos de Teatro’, que edita el Igaem”, El Correo Gallego, “Cultura”,
13 decembro 2001, p. 68.
Ofrece os tres novos títulos da colección “Cadernos de Teatro”, Dous asteroides, Poética da música teatral e Unha montaxe de
Os vellos non deben de namorarse en español, dirixida por Francisco Pillado Mayor e coordinada por Manuel Lourenzo, da que
salienta como principal obxectivo o promover a difusión da creación dramática galega e

facilitar a posta en escena de obras de teatro breves, ademais da súa inclusión nos ciclos de ensinanza dedicados á literatura
dramática galega.

Salgueiro González, Roberto, Eliana en Ardentía ou Bernardo destemplado, Premio Álvaro Cunqueiro
de Teatro 2000, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Os libros do Centro Dramático Galego, nº 32, 2001,
61 pp. (ISBN: 84-8302-599-X).
Este volume recolle unha obra teatral de Roberto Salgueiro González (Caracas, 1966), na que a través de vinteunha secuencias
se presentan os amores desgraciados de Bernardo, mozo que non sabe o que é estar namorado, e de Eliana, filla de Rucellai e
exemplo de virtudes. Ao longo de toda a obra, os amores destes mozos veroneses vense favorecidos por Rosalía, coidadora dos
xardíns e erudita coleccionista de libros e manuscritos, e pola contra son entorpecidos por Gertrudis, vella de orixe danesa que
tenta impedir que Bernardo lle estrage a súa horta. O texto xoga coa intertextualidade mencionando entre outras obras La
Celestina.

Recensións:
- Inmaculada López Silva, “Xulietas fogosas e Romeos escaladores de R. Salgueiro”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 75, 6 maio 2001, p. 9.
Comézase sinalando a precariedade que define a situación actual da literatura dramática galega. A atención céntrase nesta obra
de Roberto Salgueiro, salientando en primeiro lugar a lucidez e a comicidade desta peza teatral. Preséntase,

ademais, como a “lectura posmoderna” dun mito. Así mesmo, lóuvase a proposta escénica, a estructuración e os diálogos.
Remátase relacionando a obra coa historia de don Xoán, da Celestina, de Cyrano de Bergerac e de Romeo e Xulieta.

- Manuel F. Vieites, “O amor segundo Aldiano de Lúpula”, Guía dos libros novos, nº 32, “Teatro”, setembro 2001, p.
30.
Exponse o argumento da obra, baseado nun Bernardo que, en busca do amor en estado puro, necesita desflorar cada noite unha
virxe, tarefa para a que necesita triparlle as hortalizas á vella Gerda, feito que disparará os acontecementos ao ser pillado no
medio da horta por un cepo. Neste senso, coméntase que o texto constitúe unha parodia do amor cortés e da súa retórica. Así
mesmo, critícanselle a Salgueiro as maneiras excesivamente toscas dos protagonistas. Como influencias máis salientábeis,
anótanse as de Mihura, Rostand, Shakespeare, Jardiel Poncela e Sinisterra.
Referencias varias:
- AFA, “Bernardo o destemplado”, O Correo Galego, “AFA”, 27 marzo 2001, p. 33.

Noticia da presentación da obra na que sinala que se engloban vinteunha escenas en ton cómico sobre a historia de amor dos
dous protagonistas. Segundo Albino Mallo, portavoz do xurado, a obra destaca pola “fluidez de diálogos e a boa arquitectura
teatral”. Polal súa banda o Conselleiro de Cultura, encargado da presentación do libro, destaca os proxectos dramáticos do
2001 con máis de 600 representacións. Tamén se dan a coñecer os títulos que sairán do prelo proximamente entre os que
aparece Ensaios de Leitura de Oliveira Barata e A costureira D’aldea de Lugrís Freire.
- M. Blanco Rivas, “Eliana en ardentía”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 210, 26 maio 2001, p. 2.

Repara na traxectoria de Roberto Salgueiro como autor e director teatral, sinalando que é como máximo responsábel da Aula de
Teatro da Universidade de Santiago cando comezou a desenvolver o seu labor máis importante como profesor e director teatral.
Tamén indica que a presente obra mereceu o Premio Álvaro Cunqueiro de Teatro 2000.

VV. AA., Premio 2001 de relato, poesía e teatro da Universidade de Vigo, Vigo: Universidade de
Vigo/Edicións Xerais de Galicia, 2001, 165 pp. (ISBN: 84-8302-662-7)
Dámos conta agora das obras de teatro gañadoras da quinta edición deste certame, correspondente ao ano 2001, posto que os
relatos e poesías gañadores xa se describen neste Informe nos apartados I. 1. e II. 1., respectivamente.

- Iván Fernández Diéguez, “Perante o espello” (Iº Premio de teatro), pp. 123-134.
Esta peza está estructurada en tres actos que se desenvolven, respectivamente, nun parque, nun bar de medianoite e nun motel.
O home protagonista declara o seu amor, a través de cadanseu monólogo, a unha muller no primeiro acto e a un home no
segundo. Finalmente, no terceiro é consciente do autoodio que o domina e tírase a vida diante dun espello.
- Daniel Landera Porrás, “A vida é... teatro” (Iº Accésit de teatro), pp. 135-147.
A obra está dividida en tres actos, ademais dunha introducción na que intervén Fabien Hüter, personaxe central que semella ser
a voz do propio autor. O texto serve para reflexionar sobre a importancia do teatro nas nosas vidas e sobre os distintos xéneros
ou estilos teatrais: a traxedia, o teatro do caos, o teatro vangardista, etc.
- Gonzalo Iglesias Iglesias, “Retrato dunha parroquia” (IIº Accésit de teatro), pp. 149-165.
Peza estructurada en catro cadros na que interveñen catorce personaxes, todos eles veciños dunha mesma parroquia, que actúa
como elemento aglutinador das accións. Así, asistimos ás festas patronais, a un enterro e a varias confesións nas que
descubrimos cruzamentos de intereses, envexas e críticas entre os distintos personaxes.

Vidal Bolaño, Roberto, Mar Revolto, introd. de Manuel Guede Oliva, estudio crítico de Inma López
Silva, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/IGAEM, col. Centro Dramático Galego, nº 26, xuño
2001, 293 pp. (ISBN: 84-453-3079-9).
Esta peza teatral de Roberto Vidal Bolaño (Santiago, 1950) conta cunha introducción de Manuel Guede Oliva onde refire o seu
interese na realización desta obra arredor dun tema no que está presente o universo galego-portugués. O estudio crítico de
Inmaculada López recolle o contexto, primeiro a través dunha análise da reconstrucción do teatro galego levada a cabo por
Vidal Bolaño, e logo a través da situación do teatro galego durante e despois da Dictadura, os novos autores de obras teatrais
galegas ou a aparición de grupos como Abrente, para rematar coa análise da obra fixándose especialmente na súa dramaturxia,
nalgunhas claves para a súa lectura ou o tema, así como os seus personaxes, diálogos e sentimentos. A temática da obra xira
arredor dos acontecementos ocorridos en 1961 no buque Santa María, barco portugués, que foi secuestrado por un comando de
vintecatro homes, a metade deles portugueses e a outra metade galegos, que forman o comando denominado “Directorio
Revolucionario Ibérico de Liberación” (DRIL). Nestes intres o barco pasa a chamarse Santa Liberdade, nome simbólico que
recolle todos aqueles soños de acabar coas dictaduras de Salazar e Franco. Trasmítesenos a historia a través de seis personaxes,
moi distintos entre eles, que irán evolucionando e madurando ata o remate. Todos eles configuran unha representación do resto
de persoas que conforman a pasaxe, así como tamén, das clases sociais existentes no mundo. Finalmente, pasados once días, e
tras longas negociacións cos gobernos americano e brasileiro, o comando leva o barco ao porto de Recife, onde desembarcan os
pasaxeiros e a tripulación, e os membros do comando reciben asilo político.

Recensións:
- Callón Torres, Carlos M., “Portugal, a revolución e a historia”, Tempos Novos, nº 50, “Teatro”, xullo 2001, p. 79.
Centra o seu comentario na obra de Roberto Vidal Bolaño, aludindo a cuestións argumentais e escénicas. Fala da relación entre
Galicia e Portugal dende o punto de vista histórico, do esforzo pola coproducción teatral galegoportuguesa que se reflicte nesta
obra e dos prexuízos mutuos. Do argumento destaca o punto de vista duns pasaxeiros de terceira clase sobre un acontecemento
de dimensións internacionais, en especial o da muller grávida que, sometida polo marido, se cuestiona a súa situación nunha
revolución interior e persoal dos personaxes. Remata destacando o coidado da posta en escena.

III. 2. Reedicións comentadas e facsímiles
Picouto, Millán, Ciclo de Venus, Ourense: Ediciones Linteo, col. Aberta/Obra Dramática, nº 2, maio
2001, 371 pp. (ISBN: 84-931893-3-2).
Ábrese esta reedición das obras dramáticas de Millán Picouto (Ourense, 1949) cun prólogo no que se analiza a temática e se
describe o argumento das catro obras que conforman este Ciclo de Venus. Explícase que o título obedece á importancia que o
amor ten en todas elas. A primeira é A fada e o cabaleiro, unha comedia estructurada en cinco actos que se inspira no “Lai de
Lanval” de María de Francia e que conserva a influencia celta, aínda que modifica escenas e personaxes para chegar a un final
sorprendente. A seguir, figura a traxedia Nausícaa, tamén dividida en cinco actos, seguindo a Sófocles e a Goethe, conta a
historia do náufrago Odiseo e a súa relación coa filla do rei Alcínoo, que lle dá título á obra. O terceiro título é Os espellos e a
noite, unha comedia en cinco actos, ambientada nun bosque e nunha noite, na que Leonardo, un home de clase baixa, viaxa nun
soño a un mundo de clase superior ao que está acostumado a tratar. Péchase o volume coa inclusión da traxedia Empédocles,
tamén dividida en cinco actos que constitúe unha recreación dun personaxe xa creado por Hoelderlin.

Recensións:
- Marta R. Va leiro, “O amor dos tempos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 87, 29 xullo 2001, p. 1.
Comentario no que sinala que Millán Picouto se revela como “unha alma amatoria que cingue coa súa aura ós personaxes, tan
afastados como próximos a nós”. Refírese á producción literaria deste autor ourensán, que se desenvolve nos denominados
xéneros “minoritarios” do teatro e da poesía, circunstancia que para el responde a unha moda intimamente relacionada coa
sociedade. Tamén sinala que Ciclo de Venus é unha xoia destinada aos lectores que aínda fan súa a definición do libro como
obra de arte, e recolle certas declaracións do autor, quen afirma que é “producto dun poeta ambicioso e unha editorial exquisita,
como Linteo, e unha obra única en Galicia, posto que nunca se publicou un libro desta extensión”. Por outro lado, dá conta do
parecer de Picouto sobre o panorama das letras galegas, que considera suficientemente fértil, aínda que recrimina a falta de
lectores e dunha crítica formada.

Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Ciclo de Venus”, La Región, “Ronsel dos libros”, 11 outubro 2001, p. 77.

Dáse conta do inicio da publicación da obra dramática completa de Millán Picouto con Ciclo de Venus. Tamén se mencionan as
pezas e a temática que se recollen neste novo volume. Finalízase analizando as características do teatro deste autor.

Rodríguez Ruibal, Euloxio, Zardigot, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Editorial Galaxia, col.
Biblioteca Galega 120, nº 51, 99 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-88254-80-6) (ISBN de Editorial
Galaxia: 84-8288-495-6).
Reedición da primeira obra de Euloxio Rodríguez Ruibal (Ordes, 1945) para a colección Biblioteca Galega 120, publicada
inicialmente na Editorial Galaxia en 1974, dentro da súa colección “Illa Nova”, e desenvolvida en catorce actos nos que se
presentan dez personaxes. Zardigot, gañadora do primeiro premio Abrente (1973), amosa o absurdo e incongruente do fenómeno
da guerra centrándose nunha familia onde cada un dos seus catro membros adopta unha actitude diferente fronte a tal situación:
uns alleándose voluntariamente da realidade, outros tomando partido dende lóxicas pouco racionais e enfrontadas. A
superficialidade e incapacidade de ver máis alá de si mesmos fai que os personaxes acaden situacións que se desenvolven de
seu, sen control, chegando ao surrealismo máis absoluto e á violencia máis irracional e deixando un pouso de dor e desesperanza
tralo desenlace tráxico. A obra está estructurada de xeito fragmentado, de maneira que a relación entre as distintas partes vai
descubríndose a medida que esta se achega ao remate.

Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.

Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, no apartado I. 2 deste Informe.

Vilar Ponte, Antón, Xuana de Vega ou “Os Mártires”: dúas versións dunha obra inconclusa, ed. e notas
de contexto de Ernesto Vázquez Souza, Santiago: Edicións Laiovento, col. Teatro Edicións Laiovento,
marzo 2001, 52 pp. (DL: C-546-2001).
Son “dúas versións do comezo dun drama histórico de contido nacionalista” que xira arredor dos prolegómenos aos sucesos de
Carral de 1846. A primeira, moi breve, é de autoría de Antón Vilar Ponte (Viveiro, 1881-A Coruña, 1936) e nela asístese a unha
reunión da Xunta de Beneficencia, presidida por Xuana de Vega, caracterizada insistentemente como moi caritativa, onde se
fala de axudar aos pescadores coruñeses dagnificados polo temporal, ao tempo que se comeza unha crítica ao poder central. Na
segunda, máis ampla e de autoría, aínda que cuestionada, de X. R. Villar Chao, continúase o desenvolvemento da xuntanza,
mais aparecen novos personaxes e a trama avanza cara a outros vieiros. Entran en escena Antolín Faraldo e Solís, entre outros,
proxectando coa complicidade da anfitriona unha inmediata revolución para liberar Galicia das súas ataduras. Por outra parte,
Solís vese mesturado nun breve episodio amoroso. De seguido, achégase un sucinto estudio, no que ademais de aludir ao tema e
contido dos “borradores”, se refire aos problemas de datación e autoría. Así mesmo, realízase unha aproximación á vida de
Xuana de Vega e ao Levantamento de Carral, e coméntase o teatro na época de Vilar Ponte. O libro conclúe cun facsímile do
manuscrito de Antón Vilar Ponte.

Recensións:

-M. Blanco Rivas, “Dúas versións dunha obra inconclusa”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 212, 9 xuño 2001, p. 2.
De comezo, céntrase na figura do histórico intelectual nacionalista Antón Vilar Ponte, a quen define como “un dos pais da
patria” pero tamén como “outro dos grandes descoñecidos” da historia galega. Sobre a publicación de Xuana de Vega ou “Os
Mártires”, comenta que sae con motivo do décimo aniversario de Edicións Laiovento, que son dous manuscritos inconclusos
polo que os editores decidiron non incluír notas. Finalmente, sinala que este volume presenta unhas notas sobre Vilar Ponte e a
“reorientación do teatro galego (1928-1936)”, así como a reproducción do orixinal.
-M. Quintáns S., “Grandes cousas en libros pequeniños”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 107, 12 decembro
2001, p. 4.
Comézase loando a publicación de libros “pequeniños” de escasa tirada pero con gran valor filolóxico. Despois menciónanse
algunhas destas edicións. Así enuméranse libros como Alba de Groria de Castelao, La Primera Luz por M..., de Manuel
Murguía; A saudade nos poetas galegos, de Ramón Cabanillas e Eladio Rodríguez González; e Raza e Terra de Eladio
González Rodríguez. A continuación céntrase na obra Xuana de Vega ou ‘Os Mártires’, de Antón Vilar Ponte, coa que se di
que se quere conmemorar o décimo aniversario de Edicións Laiovento. Descríbese a estructura da obra, salientando o estudio de
Vázquez Souza, o interese do epílogo no que se reproduce o manuscrito de Vilar Ponte e

se fai unha breve historia desta peza teatral inacabada, con dúas versións diferentes depositadas na Real Academia Galega e das
que o editor partiu para esta edición.

Referencias varias:
- E. P., “A paixón da palabra”, O Correo Galego, “AFA”, 20 marzo 2001, p. 31.
Noticia que se fai eco da celebración do décimo aniversario de Edicións Laiovento, dirixida por Francisco Pillado Mayor. O
acto, programado para o día 21 de marzo de 2001, complétase coa edición numerada dun texto dramático inédito e non venal de
Vilar Ponte. De xeito sucinto, faise un repaso pola andaina da editorial dende o primeiro volume publicado no 1990, Prosa de
combate e maldicer, de Xosé Manuel Beiras, e menciónase dun modo especial a publicación da versión do Fausto de Goethe a
cargo de Luís Tobío. Ademais cítanse as catro coleccións das que dispón a editorial: unha xeral dedicada basicamente ao
ensaio, “Vento do Sul”, “Libros de peto” e a chamada “Fóra de serie”.
- Francisco Castro “Antón Vilar Ponte”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 25 abril 2001, p. 13.

O autor fai unha gabanza deste texto teatral inédito, publicado por Edicións Laiovento, de Antón Vilar Ponte. Para Francisco
Castro supón a mellora na “saúde do teatro galego en xeral” e da literatura e a cultura galegas en particular. Por último, láiase
do esquecemento que ata o momento sufriu a figura de Vilar Ponte.
- AFA, “Contra o ‘talibanismo’ lingüístico”, O Correo Galego, “AFA”, 22 maio 2001, p. 35.

Recóllense as declaracións de Francisco Pillado, presidente de Laiovento, con motivo do acto de celebración do décimo
aniversario da editorial, no que se presentou unha peza teatral inédita de Antón Vilar Ponte. Sinálase que Pillado falou das dúas
premisas básicas para publicar en Laiovento: rigor científico e calidade estética. Ademais sinalou a contribución da editorial á
normalización cultural e política de Galicia e o compromiso que mantivo sempre cos temas históricos, abordados “dende Galicia
e non contra ninguén”. Tamén se fai referencia ao catálogo de publicacións da editorial, así como ao proxecto de colocar na rede
as obras que non poidan ser reeditadas.

III. 3. Traduccións ou versións

Ballester, Alexandre, Nun pregue de veludo (fagamos comedia), prólogo, trad. e notas de Xesús González
Gómez, A Coruña: Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor”/Departamento de GalegoPortugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, serie Azul, nº 16, decembro 2001, 233 pp.
(ISBN: 84-9749-004-5).
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Schnitzler, Arthur, A cacatúa verde, versión de Manuel Guede Oliva e Eduardo Alonso, Santiago de
Compostela: IGAEM/Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo), col.
Centro Dramático Galego, nº 25, marzo 2001, 181 pp. (ISBN: 84-453-3024-1).
Nova entrega teatral do Centro Dramático Galego na que, como é habitual, ademais das presentacións institucionais, aparece un
amplo estudio da obra representada e o seu autor, neste caso Arthur Schnitzler (Viena, 1862-1931), do que Manuel Guede Oliva
fai unha breve achega na que salienta a súa visión melancólica e o retrato que debuxa dunha época, nunha obra na que o
protagonista é o home fronte aos conflictos de sempre. Logo ofrécese o reparto que puxo en escena a obra e no apartado “A
Montaxe” recóllense as reflexións de Eduardo Alonso, Director Artístico da peza, nas que atende ao marco histórico, ao espacio
escénico e aos obxectivos dramatúrxicos que se perseguen, para logo no apartado titulado “Escenografía” e “Signos icónicos”, a
cargo de Paco Conesa, ofrecer as fotografías e reproduccións do escenario e do vestiario de época dos personaxes. O estudio
central da obra está asinado por Rosa Marta Gómez Pato, no que se comeza por estudiar o contexto do autor, caracterizado
como un dos “grandes precursores do drama moderno” con influencia decisiva noutros autores como Pirandello. Tamén se
atende á creación do autor vienés, ao contorno literario da Alemaña finisecular do seu momento, á importancia acadada polo
café literario como punto de encontro da intelectualidade e a problemática da representación dalgunhas obras de Schnitzler no
tradicional teatro vienés, por veces censuradas. A seguir faise un estudio da presencia da cidade de Viena na obra deste autor
como referente constante para logo pasar a unha aproximación á producción dramática e a súa concepción do teatro recollida en
obras como Liebelei (Amoríos), Anatol ou Reigen (A rolda), ademais da propia A cacatúa verde, da que se fai unha fonda
análise na que se

atende a aspectos como o xogo da metateatralidade, da confusión entre realidade e ficción que provocan os tres niveis que se
observan na peza, a forza dramática dos seus diálogos ou a temática arredor dos personaxes, da revolución ou do propio teatro.
Remata coa recepción que tivo a obra seguida dun anexo no que se recollen textos de Schnitzler sobre o teatro e a historia, así
como testemuños sobre o autor e a súa peza teatral, para concluír cunha selección bibliográfica que dá paso á reproducción do
texto en galego, que ten como escenario unha taberna do París de 1789 chamada A cacatúa verde, da propiedade de Próspero,
director dun grupo de teatro que fai representacións na taberna arredor dun drama clásico sobre os celos. A revolución francesa
é o pano de fondo da que só se ten referencia a través das alusións que fan algúns personaxes que chegan á taberna, do mesmo
xeito que se coñecen os amoríos do duque, que acaba morto, con Leocadia.

Recensións:
- Eduardo Alonso, “A cacatúa verde. Reflexiones sobre su puesta en escena”, ADE-Teatro (Revista de la Asociación de
directores de escena de España), nº 86, “Notas de Dirección”, xullo-setembro 2001, pp. 170-174.
Debúllase a obra A cacatúa verde xebrando esta análise en catro apartados: o marco histórico –no que se sinala que se ben non
é unha obra histórica a súa acción sitúase no 14 de xullo de 1789 en París, o día da toma da Bastilla–; o espacio escénico –
descríbese a taberna de Próspero que é o único lugar onde se desenvolve a acción–; os obxectivos dramáticos

–indícase que a obra reflexiona sobre a ficción e a realidade e os seus imprecisos, difíciles e conflictivos lindeiros–; e mais a
estructura, onde se fala da súa estructura de bonecas rusas.

Referencias varias:
- Belén López, “A cacatúa verde”, Diario de Pontevedra, “Historias de Papel”, 3 xuño 2001, p. 23.
Comeza sinalando que esta obra é unha versión dunha peza de teatro do autor vienés Arthur Schnitzler e que o Centro
Dramático Galego a representou con éxito en Pontevedra. Indica ademais que este volume conta cun prólogo no que se pon de
manifesto que o autor vienés reflicte certos aspectos da sociedade como a súa decadencia, os finximentos ou a hipocrisía. Por
último destaca que no libro se inclúen todas as claves necesarias para a representación do texto.
- Alfredo Conde, “Benestar”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 24 agosto 2001, p. 4.
Toma como pretexto as opinións do dramaturgo Arthur Schnitzler con respecto á intervención do poder político nos asuntos
morais, artísticos e filosóficos, para afirmar que nun estado do benestar é a situación desexábel.
- Manuel F. Vieites, “Unha botella case baleira”, Guía dos libros novos, nº 35, “Teatro”, decembro 2001, p. 30.

Vieites coida que está pendente un estudio dos prólogos e presentacións que acompañan cada entrega desta colección porque
opina que se poden empregar como índice para unha avaliación da praxe gobernamental respecto do teatro. Analiza os
correspondentes a esta obra e considera que están cheos de tópicos sen substancia e que reflicten inversamente a situación real.
A continuación, expresa a necesidade de compañías residentes e reproba que as autoridades falen de homologación do teatro
galego cando non existe nin unha Escola Superior de Arte Dramática nin un Teatro Nacional. En conxunto, afirma que o poder
que dirixe Galicia non está interesado nin en crear un teatro galego nin unha sociedade avanzada e remata cuestionándose se a
saída non será máis unha vez que os galegos tomemos os vieiros da emigración. Dado todo isto, recomenda a lectura desta obra
de Schnitzler.

Villalonga, Llorenç, Desbaratos (Desbarats), introd., trad. e notas de Xesús González Gómez, A Coruña:
Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor”/Departamento de Galego-Portugués, Francés e
Lingüística da Universidade da Coruña, serie Azul, nº 14, 2001, 243 pp. (ISBN 84-9532299-4).
Recompilación de cinco “desbaratos” escritos por Llorenç Villalonga (Mallorca, 1897-1980) nos que atopamos unha crítica e
sátira feroces á nobreza mallorquina da primeira metade do século XX. Tres destas peciñas están protagonizadas por “Catalina,
marquesa viúva de Pax, coñecida por Mumare” e o seu séquito de sobriñas, fillas, criados, amigos, irmás e xenros (“A
marquesa disponse a ir ó teatro”, “A visita da Infanta” e “Estiveron moi preto”) e desenvólvense no interior do pazo de
Mumare, a excepción da última, que comparte espacio escénico co propio inferno. As outras dúas pezas recollidas neste volume
(“Economía en 1940” e “Alta e Benemérita señora”) seguen a liña de crítica á aristocracia en suntuosos e disparatados espacios
interiores, pero xa non están protagonizadas por Mumare, senón por unha Baronesa que fala coa súa cociñeira, na primeira, e
por un tropel de personaxes diversos no que, ao final, se nos revelan como protagonistas a señora e a doncela nunha sorte de
alegoría disparatada das traxedias gregas clásicas, na segunda.

III. 4. Postas en escena
III. 4. 1. Ciclos, encontros, festivais, mostras, semanas e salas alternativas

Iº Ciclo “Camiños teatrais” entre Galicia e Norte de Portugal
Ciclo organizado polo Centro Dramático Galego e integrado nun plan de colaboración cultural máis amplo entre compañías
galegas e lusas, que está promovido pola Consellería de Cultura, co que se quere promover o teatro do norte de Portugal en
Galicia. Na edición do 2001 celebrouse durante o mes de xaneiro no Salón Teatro de Compostela e contou coa participación de
tres compañías portuguesas e unha galega: a Compañía de Teatro de Braga que representou A gaivota, a Seiva Trupe de Oporto
con A secreta obscenidade, o Centro Dramático de Viana do Castelo e Teatro do Noroeste, que pechou o ciclo o 28 de xaneiro
de 2001 coa representación de Edipo.

Referencias varias:
- AFA, “O Édipos do Centro Dramático de Viana chega polos camiños teatrais de Santiago”, O Correo Galego, “AFA”, 26
xaneiro 2001, p. 30.
Dá conta da representación desta peza como peche do ciclo teatral celebrado en Santiago. Sinala que é unha versión
contemporánea do clásico de Edipo na que a compañía portuguesa conta coa colaboración de artistas e técnicos galegos.
Remata sinalando a participación doutras compañías neste ciclo.
- M. B., “El Centro Dramático de Viana cierra el ciclo “Camiños teatrais” con Édipos”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 26
xaneiro 2001, p. 9.
Dáse conta da presentación da mo ntaxe Édipos, reproducíndose a súa ficha técnica, que pechará a programación do ciclo
Camiños teatrais Galicia-Norte de Portugal que se desenvolveu no Salón teatro compostelán.
-Inma López Silva, “Edipos’: o ollo de Magritte en Guillermo Heras”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 63, 11
febreiro 2001, p. 9.

Comenta a representación de Édipos dentro do programa “Camiños teatrais”, da que loa a adaptación que Teatro do Noroeste
fai deste mito clásico. Asemade, coméntase o acerto de facer un Edipo esquizofrénico, o que favorece os elementos dramáticos.
Tamén se sinala a gran cantidade de referencias e significados que adquire esta obra e encómiase
o traballo dos actores e a escenografía.

Ciclo de teatro de Carballo
Organizado dende 1998 pola Concellería de Cultura do Concello de Carballo, celébrase todos os anos entre os meses de
febreiro e abril, co obxectivo de que todos os seus veciños poidan gozar na localidade de espectáculos de gran calidade. Vénse
celebrando todos os xoves de cada semana e nel participan compañías galegas. Na edición do 2001 tivo lugar entre os días 8 e
29 de marzo no Cine Rega a partir das nove da noite. As compañías participantes foron: Teatro do Aquí con Os papalagui, que
inaugurou o ciclo o día 8, o día 15 actuou Ollomoltranvía con Policía, o día 22 Produccións Librescena con Otelo de Willians
Shakespeare e o 29 Talía Teatro coa obra Dakota. Como remate da mostra tamén se celebrou o día 30 unha antoloxía da
zarzuela da Compañía Velasco Ópera en colaboración co Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais e a Deputación
Provincial da Coruña.
Referencias varias:
Ramón Busto, “Os papalagui’ abre el ciclo de teatro en Carballo”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 6 marzo 2001, p.
45.

I. C., “La compañía Librescena representa ‘Otelo’ esta noche en el cine Rega”, La Opinión, “Costa da Morte/Carballo”, 22
marzo 2001, p. 18.

Anuncia a celebración deste ciclo teatral do que adianta os nomes das compañías participantes e sinala os lugares nos que se
desenvolverán as postas en escena ademais dos prezos ao público.

Dá conta da posta en escena desta peza de Willians Shakespeare dentro do ciclo de teatro do concello carballés. Sinala que esta
obra forma parte dunha triloxía titulada Tres mitos sobre o amor para o final do milenio da que tamén forman parte O barbeiro
de Sevilla e Cyrano de Bergerac. Recolle a opinión de Xosé M. Rabón sobre o discorrer rápido dos acontecementos no
argumento da peza e sinala que na adaptación tivo a axuda de Lino Braxe.
Ver Teatro do Aquí. Ver
Ollomoltranvía. Ver
Produccións Librescena. Ver
Talía Teatro.

Ciclo de teatro da Casa de Galicia en Madrid
Organizado por primeira vez neste ano 2001 baixo o título de “O noso teatro”, trátase de achegar a cultura galega aos residentes
na capital de España a través de pezas teatrais galegas traducidas ao castelán. Neste ciclo os actores galegos son profesionais de
gran relevancia nacional que poñen en escena cinco pezas traducidas e adaptadas por Susana Caaveiro. O ciclo deu comezo o
día 25 de setembro coa representación de O bufón de El Rey de Vicente Risco, seguiu o 9 de outubro con Os vellos non deben
de namorarse de Castelao, logo o 29 do mesmo mes representouse O incerto señor don Hamlet de Álvaro Cunqueiro, mentres
que o 12 de novembro púxose en escena Fausto, Margarida e aqueloutro de Tomás Barros, para rematar o día 26 de novembro
con Últimas faíscas de setembro de Manuel Lourenzo. Todas as actuacións foron de entrada libre e os actores que as levaron a
cabo foron, entre outros, Uxía Blanco, Mario Tomás, Alberto Comesaña, José Aguilar ou Teté Delgado.

Referencias varias:
- C. Mosquera, “El Teatro gallego llega a Madrid”, El Correo Gallego, “Cultura”, 20 agosto 2001, p. 59.
Anuncia o ciclo de lecturas dramatizadas de cinco escritores galegos do século XX que se levará a cabo na casa de Galicia en
Madrid e no que participará un grupo de actores galegos, entre os que se encontra Uxía Blanco, José Aguilar e

Margarita Fernández. Así mesmo, recolle as declaracións destes tres actores que falan da importancia deste proxecto, co que a
Xunta quere difundir en Madrid a cultura galega, e cómo se levou a cabo a elección das obras a dramatizar, aspecto no que se
tivo en conta fundamentalmente a calidade literaria dos texto e o feito de representaren distintas épocas.

- E. R., “El drama gallego se desvela en Madrid”, La Región, 27 setembro 2001, p. 11.
Informa da inauguración na Casa de Galicia de Madrid do ciclo teatral O Noso Teatro, no que se farán lecturas dramatizadas de
textos galegos clásicos como O bufón de El Rey, de Vicente Risco, ao que seguirán obras de Castelao, Manuel Lourenzo,
Tomás Barros e Álvaro Cunqueiro. Dá conta, así mesmo, do acto de presentación, ao que acudiron directores e productores
teatrais, e dos actores que interpretarán estas lecturas, entre os que se atopan Uxía Blanco e Teté Delgado. Por outra banda,
faise eco da actuación na cidade madrileña da compañía Sarabela Teatro, que representará O lapis do carpinteiro no marco da
Muestra de Teatro de las Autonomías Villa de Madrid.
- M. L. Clemente, “La obra ‘O bufón de El Rey’ inauguró un ciclo de teatro en la Casa de Galicia de Madrid”, Galicia en el
Mundo, nº 444, 1-7 outubro 2001, p. 10.

Repásase a programación teatral do ciclo organizado pola Casa de Galicia en Madrid, que foi inaugurado coa obra de Vicente
Risco O bufón de El Rey. Descríbense brevemente todas as montaxes previstas e infórmase doutras actividades culturais
organizadas polo centro.

Ciclo de teatro afeccionado Domingos a escena
Ciclo teatral organizado pola Concellería de Cultura de Ferrol do que temos noticias dende o ano 2000 en colaboración coa
Asociación Max de Teatro, que comezou a colaborar na segunda etapa deste ano, celebrado no Centro Cívico de Caranza e no
auditorio FIMO. A participación está aberta a todos aqueles grupos de teatro da comarca de Ferrol e mesmo doutros puntos de
Galicia. Cada unha das súas tempadas vai de outubro a marzo, comezando no 2000 no mes de novembro. No ano 2001 durante
a tempada de inverno participou Ad Libitum no mes de xaneiro coa estrea da peza de Torrente Ballester Una gloria nacional e
Ernesto, ademais doutros grupos como: Teatro O Bosque que escenificou Deus de Woody Allen e O pincel máxico;
Dequenquén con Aquí non paga ninguén, baseada nunha obra de Darío Fo e dirixa por Artur Trillo; Teatro do Curro con A
sombra do Tenorio; o grupo da asociación Garola de Cedeira Carpe Diem con Náufragos; Abofé Teatro con Clinon
(Ceremonias pánicas) e Fridom Spik Treato con Porque Jimi Hendrix tamén comía cachelos que pechou esta primeira etapa o
día 4 de marzo. A segunda etapa deste ciclo comezou o 28 de outubro coa representación do grupo A Machina con Arte, seguiu
con Bucanero que representou Jánsel e Pónsel, Contraste con Ela, el e Pirandello, o grupo de teatro Medulio con Rosalía e
Curros entre nós, Teatro da Bufarda con O rei Lear, o grupo Amistad con dúas pezas: A medosa blandiña e A lebre das ánimas;
Bartoleta Teatro con Un tranvía chamado desexo ou o Grupo de teatro de Oleiros con Ulises o grego, unha versión de La
Odisea escrita por Lino Braxe e Ana Pontón.

Ciclo de teatro da Estrada
Incluído dentro da programación cultural organizada polo Concello da Estrada deste ano e subvencionado polo Instituto Galego
de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) contou cunha ampla participación de compañías galegas dende o mes de xaneiro ata o
17 de xuño. O ciclo foi inaugurado o 28 de xaneiro pola compañía Berrobambán coa súa obra Notas de cociña, seguida despois
o 4 de marzo por Factoría Teatro con Coitelos nas galiñas, o 11 do mesmo mes por Teatro do Atlántico con O cerco de
Leningrado, o 18 Os Contracontos con Caperucitoloxía e o 25 Teatro da Bufarda con O Rei Lear.

Referencias varias:
-Daniel Fernández, “El Teatro Principal acogió más de ochenta actos culturales en nueve meses”, Faro de Vigo, “Especial.
Fiestas de San Paio”, 22 xuño 2001, p. 11.
Ademais de comentar o aumento de actos culturais que se vén dando no Teatro Principal da Estrada, tamén se salienta a
celebración doutros eventos como a “Semana de Teatro Afeccionado” ou as actuacións de danza. Destácase a disparidade de
aceptación entre o público dos distintos actos e recóllense as palabras de José Manuel Reboredo Baños nas que avoga por
seguir traballando na busca da calidade.

Ver Berrobambán. Ver
Factoría Teatro. Ver
Os Contracontos.

XIIº Ciclo de teatro profesional 2001 de Moaña
Celebrado dende o ano 1988, está organizado pola Concellería de Cultura do Concello moañés, co financiamento da Dirección
Xeral de Cultura. Celébrase no outono e nos catro últimos anos adquiriu carácter semanal. Na edición do 2001 celebrouse os
sábados ás 23:00 h entre o 20 de outubro e o 22 de decembro e nel participaron as seguintes compañías: Compañía de Pilar
Pereira con Contrátenos por favor, que inaugurou o ciclo, seguiulle o día 27 Teatro do Morcego con Os patios da memoria, o 3
de novembro Teatro do Aquí con Os papalagui, o 10 de novembro Teatro do Morcego con Os vellos non deben de namorarse,
o 17 Sarabela Teatro con Sexismunda, o 24 Teatro da Esmorga con Farsas, o 1 de decembro Llu Llu Teatro con O circo
enmeigado, o 8 de decembro Teatro de Ningures con Fausto, o 15 a compañía Nove/Dous con Crimes anónimos e o 22 de
decembro pechou o ciclo Tanxarina Títeres con Contaloucos.
Ver Compañía de Pilar
Pereira. Ver Teatro do Aquí.
Ver Teatro do Morcego. Ver
Teatro de Ningures. Ver
Sarabela Teatro.

Ciclo de teatro de Mugardos
Celebrado durante o mes de marzo e organizado polo Casino de Mugardos, contou con catro espectáculos dirixidos por Luís
Ramos. Os grupos participantes foron: Ad Libitum con Que quere quen te quere. Comedia terapéutica sobre a loita de sexos,
que actuou o sábado día 10 de febreiro e ao día seguinte fíxoo con Una gloria nacional, despois sería a compañía Oquetiqueiras
con O achado do castro de Manuel Núñez que actuou o día 24 de marzo, mentres que o día 31 clausurouse coa posta en escena
de Arte de A Machina.
Referencias varias:
-N. V., “Laví e Bel levan a Narón o grande feitizo do cabaret de entreguerras”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 10 marzo 2001, p.
15.
Céntrase na representación da compañía granadina Laví e Bel no Auditorio de Narón, onde participan dentro dos Sábados
Teatrais, ademais de aludir tamén á representación de Ad Libitum con Que quere quen te quere, dirixida por Luís Ramos dentro
do ciclo de teatro de Mugardos.

Ciclo de teatro de Ortigueira
Ciclo que se desenvolve entre os meses de febreiro e xuño no que predominan as pezas clásicas e que conforma a tempada
teatral do Concello de Ortigueira. No ano 2001 comezou o 23 de febreiro coa representación de A Celestina de Teatro do
Noroeste, seguiu o 18 de marzo con Otelo de Produccións Librescena, o 30 de marzo actuaron Sarabela Teatro con Sexismunda
e Teatro Galileo con Caprichos de Cervantes. A tempada clausurouse o 29 de xuño coa compañía Pífano Teatro que
representou Breve encontro. Á marxe destas pezas clásicas, tamén se celebraron outras representacións e actos culturais, entre
eles o da Escola Obradoiro Equus de Miño que, dirixida por Manuel Basoa, representou Non se chora. As funcións
celebráronse no Teatro de Beneficencia a partir das oito e media da tarde.
Ver Teatro Galileo. Ver
Produccións Librescena. Ver
Sarabela Teatro.

Ciclo de teatro de Padrón
Organizado pola Concellería de Cultura do Concello padronés, celebrouse durante o mes de novembro inaugurado o sábado día
3 pola representación de Luzada coa obra Casado de día, solteiro de noite, seguida da da Compañía Pífano ao día seguinte,
domingo 4, con Acto imprevisto. Xa o 17 de novembro actuou Badius con Unha de romanos, unha semana despois Teatro
Casahamlet con Últimas faíscas de setembro, ademais do grupo de Padrón coa peza Ti un ovo, eu dous e o difunto que
clausurou o ciclo o día 25 de novembro.
Referencias varias:
- C. B., “Padrón dará a conocer el día 10 a los actores finalistas del ‘Maruxa Villanueva”, El Correo Galego, “Área de
Compostela”, 31 outubro 2001, p. 31.
Ver Premio de interpretación teatral “Maruxa Villanueva”, no apartado X. 3. deste Informe.
- U. L., “Padrón dedica el mes de noviembre al teatro con un ciclo en el auditorio”, La Voz de Galicia, “Sar-Xallas”, 31 outubro
2001, p. 13.

Informa das representacións que conforman o programa do Ciclo Teatral organizado polo Concello de Padrón para o mes de
novembro, son: Casado de día, solteiro de noite do Grupo Luzada, Acto imprevisto da Compañía Pífano, Unha de romanos do
Grupo Badius, Últimas faíscas de setembro de Teatro Casahamlet e Ti un ovo, eu dous e o defunto do grupo de teatro de
Padrón. Tamén informa de que o xurado do Premio de Interpretación Maruxa Villanueva foi convocado para propoñer o nome
dalgún actor ou actriz que participase no certame do ano pasado.
Ver Teatro Casahamlet.

VIIIº Ciclo de teatro de Ponteceso
Organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Ponteceso tivo lugar entre o 17 de novembro e o 15 de decembro.
Celebráronse sesións semanais os sábados a partir das 22.30 horas na sede social de “Río Anllóns”. Neste ciclo actuaron catro
compañías noutros tantos espectáculos, que inaugurou a lusa Grupo Mérito Dramático Avintense coa obra O crime da cabra,
seguida nas posteriores xornadas polo Grupo de teatro Badius con Unha de romanos, Talía Teatro con Menos lobos e,
finalmente, Mohicania con Espantoso.

Ciclo de teatro de San Sadurniño
Organizado polo Concello leva por título “Os domingos ao teatro” e durante a súa celebración puxéronse en escena oito
espectáculos que tiveron lugar ao longo do último trimestre do ano, dando comezo o 7 de outubro coa peza ¿Que pasa coas
dependentas dos grandes almacéns cando cumpren os cincuenta?, a cargo de Mela Casal e Gloria Ferreiro, integrantes de
Pífano Teatro, logo actuou Galería o 21 de outubro con Compañía, ademais de Talía Teatro con Dakota, Teatro Galileo con
Caprichos de Cervantes, Bucanero con Jánsel e Pónsel, e xa en decembro Sarabela Teatro con O lapis do carpinteiro, que foi a
última compañía galega en actuar.
Ver Bucanero. Ver
Compañía&Manivela . Ver
Teatro Galileo. Ver
Sarabela Teatro. Ver Talía
Teatro.

Iº Ciclo de teatro independente “Sen Numerar”
Organizado por primeira vez co obxectivo de achegar o teatro aos máis novos con propostas variadas, presentou un conxunto de
sete espectáculos caracterizados pola heteroxeneidade na súa concepción do teatro e nas súas temáticas. Celebrouse no Forum
Metropolitano e no Teatro Rosalía de Castro da Coruña os días 16, 17, 18, 25, 26, 27 e 28 de outubro, e contou cun orzamento
de seis millóns de pesetas. Foi inaugurado por Talía Teatro con Dakota, logo actuou a compañía cántabra La Machina; Teatro
Maltés puxo en escena a súa obra Fillo do rigor, mentres que na segunda parte do ciclo, celebrada no Teatro Rosalía,
representáronse os clásicos: Os Papalagui, de Teatro do Aquí; Sexismunda, de Sarabela Teatro; e Fuente Ovejuna 1476-1999.

Referencias varias:
C. Franco, “El teatro independiente ya cuenta con un festival propio en la ciudad”, El Ideal Gallego, 25 setembro
2001,
18.
Presentación da primeira edición do festival de teatro independente Sen Numerar, unha mostra inédita na Coruña que terá lugar
nas salas municipais. Di que o seu obxectivo é o de acadar públicos novos e variados para o teatro a través de sete adaptacións
de textos clásicos, marcadas pola innovación e a creatividade. Así mesmo, tacha de inclasificábeis e

diferenciadas as propostas e aclara que o nome do festival vén da distribución das localidades. Posteriormente, cita as sete
compañías invitadas, alén de informar do prezo asequíbel das entradas, que procuran achegar a xente nova ao teatro.
- J. A. Martínez Sevilla, “Objetos verbales”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 19 outubro 2001, p. 17.
Comenta a participación da compañía Machina de Teatro no ciclo ‘Sen Numerar’, un grupo teatral que representará unha peza
apoiada en textos poéticos de José Hierro.
- J. L. C., “Sarabela adapta a Calderón desde una visión feminista”, La Opinión, “Cultura”, 27 outubro 2001, p. 68.
Sinala as principais características de Sexismunda, a adaptación que Sarabela fixo de La vida es sueño. Esta peza é a penúltima
representación do ciclo Sen Numerar, que pechará mañá coa actuación da compañía Achiperre representando unha versión de
Fuente Ovejuna.
- J. A. Martínez Sevilla, “Frenesí dialéctico”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 29 outubro 2001, p. 9.
Sinala que Sexismunda, a versión que Sarabela Teatro fixo de La vida es sueño, foi representada no ciclo ‘Sen numerar’ e cita
algúns dos membros da compañía e o tema da obra.

Ver Teatro do Aquí.
Ver Teatro Maltés.
Ver Sarabela Teatro.
Ver Talía Teatro.

VIIIª edición Curtos de teatro galego
Celebrados dende o ano 1993, alcanza a oitava edición e inclúese dentro da programación propia de espectáculos que durante o
ano teñen lugar na sala Teatro Galán. É un programa no que unha serie de profesionais do teatro representan espectáculos nos
que a característica fundamental é a orixinalidade, a improvisación e o feito de que os actores traballan sós ou con alguén co
que non traballan habitualmente. Na edición deste ano 2001 celebrouse os días 23 e 24 de febreiro, e nel participaron Mabel
Rivera e Rosa Álvarez con Retrato de muller con sombras; Eugenia Iglesias e Helen Bertels con O frío que se quedou,
basedado nun texto de Luís Mechán; Dobre Xiro con Poê tua cabeça no meu ombro e...; Anabel Gago con Ariadna; Rebeca
Montero, Nuria Sanz e Marcos Orsi con Haudiobisual; e Roberto Leal e Ana Vallés, que clausuraron esta edición con Teño
moitísima présa.

IIª Feira do Humor de Pontevedra
Organizada polo Concello de Pontevedra para encher un oco dentro das alternativas de ocio no verán, celebrouse entre o 11 e o
15 de xullo en diferentes lugares ao aire libre da cidade do Lérez, a excepción dalgún espectáculo que tivo lugar no Teatro
Principal. Tenta ser un compendio de espectáculos teatrais, de cine e música, que nesta edición contou coa presencia de
compañías como Teatro do Morcego con Os piratas-Branca Rosa, Pífano Teatro con ¿Que pasa coas dependentas dos grandes
almacéns ó cumpriren os 50?, Emeigual con Canas ao aire, a Compañía de Pilar Pereira con Contrátenos por favor, ademais
das de Títeres Viravolta con Barriga Verde e Títeres Trompicallo con Manoladas. Contou tamén con actividades paralelas
como talleres, obradoiros e algún curso de iniciación ao teatro.
Referencias varias:
R. R., “A actuación do grupo “Teatro do Morcego” abre hoxe a II Feira do Humor”, Diario de Arousa, 11 xullo 2001,
24.
Adianta os espectáculos que durante catro días conformarán a IIª Feira do Humor, que se abre coa montaxe Os piratas-Branca
Rosa, de Teatro do Morcego. Así, sinala que, entre outros, acollerá en diferentes espacios de Pontevedra os

traballos das compañías galegas Pífano, Emeigual e Pilar Pereira, os espectáculos de Avelino González e de José Losada, o
grupo canadense Theatre Beyond Words, un obradoiro de teatro de máscaras e os títeres do grupo Viravolta.
- Belén López, “Para escachar coa risa”, Diario de Pontevedra, 13 xullo 2001, p. 3.
Despois de afirmar que o riso é o chanzo máis próximo á felicidade do ser humano, bota en falta espectáculos que a busquen,
tales como a Feira de Humor que vai rematar en Pontevedra e que dará paso ao Festiclown, dous festivais “sen case
competencia en toda Galicia”. Así, e coa máxima de que “nas ribeiras do Lérez quen non ri é porque non quere”, dá conta das
últimas actividades da Feira, entre elas, un Curso de Risoterapia aberto aos interesados.
Ver Compañía de Pilar Pereira. Ver Teatro do Morcego. Ver
Títeres Trompicallo no apartado VII. 3. 2. 3. 1, deste Informe.

IXª Feira do teatro de Galicia
Celebrada con regularidade dende o ano 1997 en que era a quinta edición despois de tres anos sen se convocar, está organizada
polo IGAEM e cooordinada por Rubén García. Celébrase en Santiago de Compostela e por primeira vez no ano 2001 foi
incluída na Coordinadora de Feiras de Teatro do Estado Español. Na súa novena edición contou con vintecinco espectáculos,
catro deles estreas absolutas, e das compañías participantes vinteunha foron galegas fronte a catro de fóra. Desenvolveuse
dende o día 7 ao 10 de marzo e os escenarios foron: o Salón Teatro, o Teatro Principal, o Teatro Galán, a Sala Nasa, a Sala
Sant-Yago, a Aula de Cultura de Caixa Galicia e a Praza da Quintana. As compañías galegas que participaron foron,
comezando polas que fixeron estreas absolutas: Teatro Galileo con Caprichos de Cervantes, Ollomoltranvía con Policía, Talía
Teatro con Dakota e Títeres Cachirulo con El Rei Artur e a Abominable dama, mentres que as restantes compañías foron: Balea
Branca con Notas dun estudiante que morreu tolo, Teatro do Noroeste con A Celestina, Produccións Librescena con Otelo,
Teatro do Morcego con Os piratas-Branca Rosa, Casahamlet con Últimas faíscas de setembro, Pífano Teatro con Mirinda
Affaire, Teatro do Atlántico con Solo para Paquita, Teatro da Lúa con A longa agonía das centolas, Títeres Trompicallo con
Drácula, Teatro do Aquí con Os papalagui, Mohicania con Espantoso, Manivela&Galería con Compañía, Os Quinquilláns con
Gulliver, Uvegá Teatro con O retrato de Dorian Grai, Sarabela Teatro con Sexismunda e a Compañía de Pilar Pereira con
Contrátenos por favor. Outras compañías participantes foron a de Teatro de Braga, Teatro del Norte de Asturias, Al Suroeste de
Extremadura e La Tirita de Teatro de Castela-A Mancha.

Referencias varias:
- E. P., “Mostraxe da escea”, O Correo Galego, “AFA”, 20 febreiro 2001, p. 32.
Anuncia a celebración da Feira do Teatro en Santiago de Compostela, apuntando unha previsión de máis dun cento de
promotores convidados. Tamén dá o número de compañías galegas e foráneas coas que se conta, rematando por referirse aos
escenarios e procedencia de compañías noutras edicións.
- B. L., “A compañía do Morcego irá á Feira do Teatro de Galicia”, Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 27 febreiro
2001, p. 71.
Anuncia que a única compañía pontevedresa que ten confirmada a súa asistencia á Feira do Teatro é Teatro do Morcego e
adianta as datas de celebración do evento, o número de compañías participantes e destaca a importancia desta cita para as
contratacións das compañías.
- AFA, “Catro estreas”, O Correo Galego, “AFA”, 3 marzo 2001, p. 32.

Anuncia a celebración da Feira entre o 6 e o 10 de marzo e salienta as estreas absolutas que catro compañías galegas levarán a
cabo nela que son Teatro Galileo con Caprichos de Cervantes, Ollomoltranvía con Policía, Talía Teatro con Dakota e Títeres
Cachirulo con Artur e o enigma. Anuncia os lugares nos que terán lugar as representacións e as diversas procedencias das
compañías participantes.
- M. Beceiro, “La novena edición de la Feira do Teatro de Galicia abrirá el telón a 25 espectáculos”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 3 marzo 2001, p. 5.

Anuncia a celebración da Feira adiantando todo o referido á montaxe dun evento destas características. Recolle as palabras dos
organizadores durante a presentación nas que se salienta o feito de que sirva como escaparate para posteriores contratacións, a
calidade dos espectáculos e o baixo prezo para o público. En cadro á parte recolle todas as compañías galegas que participan
coas súas correspondentes obras.
-Manuel García Solano, “La Feira, escaparate de las producciones gallegas”, El Mundo. Galicia, “Cultura”, 3 marzo 2001, p. 6.

Anuncia a celebración da Feira do Teatro de Galicia, as datas, as abondosas compañías que participan, as estreas e faise eco das
declaracións de Rubén García, director da Feira, nas que salienta a calidade das postas en escena e a función que ten este evento
como escaparate de cara a futuras contratacións.

- C. F., “O teatro profesional galego pon en marcha a temporada”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 marzo 2001, p. 59.
Repaso da axenda que ten programada o teatro en Galicia, recollendo as estreas que están previstas como a de Sarabela Teatro
con Sexismunda, a do CDG con A cacatúa verde, Mohicania con Espantoso ou Factoría Teatro con Coitelos nas galiñas.
Ademais destas estreas céntrase en todas aquelas compañías que van participar na Feira do Teatro de Galicia, da que sinala o
número de espectáculos, as datas e escenarios.
- AFA, “Entre clásicos”, O Correo Galego, “AFA”, 6 marzo 2001, p. 30.
Amplo artigo no que se recollen as estreas máis importantes e a participación das compañías galegas, ofrecendo tamén os
horarios e lugares de representación de cada unha delas.
- Camilo Franco, “Cans”, La Voz de Galicia, “Entreacto”, 6 marzo 2001, p. 7.
Achégase a esta nova edición da Feira de Teatro, da que comeza por loar os aires novos que chegan ao teatro galego aínda que
tamén destaca a falta de espectadores que posúe. Logo remata cunha reflexión sobre o contacto exterior que debería ter o teatro
galego, ademais de incitar a superar as necesidades económicas e demostrar que as representacións non dependan do diñeiro.

- M. Beceiro, “Las adaptaciones de los clásicos protagonizan la jornada inaugural”, La Voz de Galicia, “Feira do Teatro de
Galicia”, 6 marzo 2001, p. 7.
Dá conta da primeira xornada desta feira e enumera as obras que se van representar, entre elas Caprichos de Cervantes de
Teatro Galileo, a adaptación do clásico Notas dun estudiante que morreu tolo, de Balea Branca e continúa polas versións de
clásicos como Otelo, A Celestina ou a peza que representa Teatro del Norte Aventuras y desventuras de Lázaro de Tormes.

- AFA, “Co abano aberto”, O Correo Galego, “AFA”, 7 marzo 2001, p. 32.
Dá conta da pegada dos clásicos nesta edición da Feira do Teatro con versións de La Celestina, Lázaro de Tormes, os
Entremeses de Cervantes ou Otelo de Shakespeare. Tamén se refire a outros espectáculos como a comedia rosa Mirinda
Affaire, no musical Os piratas de Teatro do Morcego ou Últimas faíscas de setembro de Manuel Lourenzo. Finaliza referíndose
á representación de Os Quinquilláns con Gulliver, Te lo cuento de títeres de Tirita de Teatro (Ávila) e A pintura Americana da
Compañía de Teatro de Braga.
- M. Beceiro, “La comedia domina la cartelera con el estreno de ‘Policía’, de Ollomoltranvía”, La Voz de Galicia, “Feira de
Teatro de Galicia”, 8 marzo 2001, p. 9.

Achégase ás representacións da feira en ton de comedia, dende Ollomoltranvía coa obra dirixida por Cándido Pazó, pasando
por A longa agonía das centolas do Teatro da Lúa ou Sólo para Paquita de Teatro do Atlántico. Tamén alude á representación
de compañías foráneas con versións de clásicos.
- AFA, “Talía Teatro estrea Dakota na penúltima xornada da IX Feira de Teatro de Galicia”, O Correo Galego, “AFA”, 9
marzo 2001, p. 30.
Dá conta dunha nova xornada da feira caracterizada como netamente galega e de comedia. Comeza pola representación de
Drácula de Títeres Trompicallo para pasar á terceira estrea da feira Dakota de Talía Teatro, obra caracterizada como historia
que “trata de meterse no mundo dos soños... no mundo dos celos”. Pasa logo á comedia Os papalagui de Teatro do Aquí, que
relaciona con Espantoso de Mohicana, historia na que a invasión do progreso fai a súa chegada ao campo e remata con
Compañía de Manivela Galería.
- M. Beceiro, “Comedias, autores contemporáneos y muchos programadores en la recta final”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 9
marzo 2001, p. 7.

Faise eco da satisfacción de Rubén García, director da feira, pola asistencia a ela de moitos programadores e público. Pásase
logo a falar do terceira estrea da comedia Dakota de Talía e de Os Papalagui de Teatro do Aquí, das que dá

algúns trazos argumentais, do mesmo xeito que de Espantoso, de Mohicania, para rematar coa comedia de Manivela&Galería
con Compañía.

- AFA, “Títeres de estrea”, O Correo Galego, “AFA”, 10 marzo 2001, p. 32.
Céntrase na última estrea da Feira do Teatro de Galicia, Artur e o enigma da compañía Títeres Cachirulo, ofrecendo un breve
resumo do seu argumento, ademais de facerse eco das outras representacións que pecharon a última xornada desta edición.

- M. Beceiro, “La comedia musical ‘Contrátenos por favor’ cerrará el certamen en la Nasa”, La Voz de Galicia, “Feira do
Teatro de Galicia”, 10 marzo 2001, p. 7.
Céntrase na última xornada da feira na que se representa Artur e o enigma da compañía Cachirulo, Sexismunda de Sarabela
Teatro, Tres no bambán de Espello Cóncavo, O retrato de Dorian Grei de Uvegá Teatro e Contrátenos por favor, da Compañía
de Pilar Pereira. De todas elas ofrece unha breve achega argumental.
- Ana Iglesias, “Mil razóns para visitar Compostela”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 67, 11 marzo 2001,
p. 7.

Dáse conta da numerosa presencia de diferentes actividades culturais que dende hai uns anos teñen lugar en Compostela.
Menciónanse as exposicións, concertos, conferencias, representacións teatrais e ciclos cinematográficos que se celebraron ou
se celebrarán nas próximas datas nesta cidade. Así mesmo, alúdese á Feira do Teatro Galego que se está a desenvolver en
distintos locais da cidade.
- C. F., “Letras de toda a vida”, La Voz de Galicia, “Feira do Teatro de Galicia”, 11 marzo 2001, p. 7.
Repasa todas as representacións que se levaron a cabo na feira e que tiveron como tema central a versión dun clásico. Á parte,
describe o xénero das comedias das compañías galegas dando breves notas do seu argumento.
- C. F., “Todas as versións da comedia”, La Voz de Galicia, “Feira do Teatro de Galicia”, 11 marzo 2001, p. 6.
Achégase a algunhas postas en escena centrandas na comedia, pasando a seguir á escenificación de clásicos como Cervantes,
Lope de Vega, Oscar Wilde e Shakeaspeare. Sobrancea a situación dalgunhas compañías que tiveron que representar as súas
obras fóra da feira pola escaseza de horas, entre as que aparece Factoría Teatro con Coitelos nas galiñas, Teatro Cachuzo con
Fume, Fillos do rigor dirixida por Lino Braxe e, por último, Furga garabela da compañía Volta e Dálle. Remátase con dous
apartados dedicados aos títeres e aos espectáculos infantís nos que se destacan as representacións de Títeres Cachirulo con
Artur e o enigma e Títeres Trompicallo cunha versión de Drácula.

- Camilo Franco, “Entreacto”, La Voz de Galicia, 11 marzo 2001, p. 7.
Crítica desta edición da Feira do Teatro de Galicia na que comeza por facer un balance sobre os argumentos vistos alí que
segundo el demostran algunhas feblezas no teatro galego. Pasa logo a suxerir unha estratificación no teatro, para centrarse logo
en dúas pezas: Tres no bambán, caracterizada como divertida e comercial aínda que considerada demasiado longa, e
Sexismunda, da compañía Sarabela Teatro, unha versión que trata “a palabra e o ritmo de Calderón con elegancia e delicadeza”.

- Carmen Villar, “Santiago baja el telón”, Faro de Vigo, “Feira do Teatro”, 11 marzo 2001, p. 53.
Comentario á clausura da feira da que se comentan as representacións infantís. Tamén recolle as opinións dos nenos
espectadores excepcionais destas historias, que de El rei Artur e a abominable dama de Títeres Cachirulo destacan a aventura e
salientan que o que máis lles gustan son os finais felices. Recolle a demanda dos responsábeis destas obras dunha mellor
consideración para este xénero e remátase aludindo á gran presencia de xente na feira que se pechou cun bo resultado.

- M. R., “IX Feira do Teatro de Galicia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 67, 11 marzo 2001, p. 14.

Infórmase da celebración dunha nova edición da Feira do Teatro de Galicia. Saliéntanse algúns datos respecto ao investimento,
o número de representacións e a asistencia de xente. Recóllense, ademais, as palabras do seu director, Rubén García, referidas
aos logros acadados nesta edición. Finalmente, ofrécese un breve comentario sobre cada unha das pezas levadas a escena por
compañías galegas: Caprichos de Cervantes do Teatro Galileo, Policía de Ollomoltranvía, Dakota de Talía Teatro e Artur e o
enigma de Títeres Cachirulo.
-Inma López Silva, “Falar da Feira, pero con xustiza”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 11.

Ofrécese unha valoración da Feira de Teatro celebrada hai uns días. Coméntase a ausencia de textos de autoría galega, o
predominio da experimentación e a constante presencia do ton humorístico. Reflexiónase tamén sobre as consecuencias destas
tendencias. Cuestiónase, ademais, a conveniencia de acudir constantemente aos clásicos. Os debates abertos, por ultimo,
preséntanse como proba da pervivencia do teatro galego.
-Inmaculada López Silva, “Feira de Teatro de Galicia y Festival Alternativo 2001. Un recorrido por el teatro gallego actual”,
Primer Acto, nº 288, “Autonomías. Galicia”, abril-maio-xuño 2001, pp. 120-124.
Comeza indicando que tanto a Feira de Teatro de Galicia, como o II Festival Alternativo de Teatro, Música e Danza, serven
para reflexionar sobre a situación do teatro galego e o seu diálogo con outras culturas debido a que en ambos

eventos hai tamén espectáculos non galegos. Sinala tamén que a esta reflexión axuda o feito de que o CDG a través do proxecto
“Camiños Teatrais” estableza conexións co Norte de Portugal. Seguidamente analiza algunhas das tendencias recorrentes nos
espectáculos e que polo tanto constitúen unha radiografía do teatro galego actual, dende o recurso a autores non galegos
(ofrecendo os títulos dos poucos espectáculos que na Feira partiron de textos en galego), ata o que ocorre no Festival
Alternativo no que os textos son de autoría autóctona, polo que remata por preguntarse se isto estará indicando que o teatro
galego toma máis ben carices de alternatividade que de normalidade. Nesta mesma liña apunta a adaptación de textos non
teatrais e o emprego de textos clásicos como tendencia non exclusiva do teatro galego, aínda que no noso caso ao ser aínda un
sistema non normalizado cumpre máis funcións que a do xogo. Dentro desta tendencia destaca o espectáculo Sexismunda, que
se puxo en escena na Feira e que cualifica de xenial. Outra das liñas que destaca é o recurso ao metateatro, cumprindo no caso
do teatro galego unha función productiva no proceso de aprendizaxe dos espectadores, xa que estes aínda non están
familiarizados con este tipo de espectáculos. Finalmente fai algunhas anotacións de distintas estreas deste festival e desta feira,
poñendo de relevo tanto os seus acertos como aqueles aspectos que deberían mellorar.

- Inma López Silva, “O teatro galego actual reflectido na feira de 2001: crónica dun acontecemento”, Revista Galega de Teatro,
“Opinións desde a butaca”, nº 26, primavera 2001, pp. 53-57.
Dáse conta da celebración da IXª edición da Feira do teatro de Galicia, menciona as compañías que participaron e parte desta
celebración para analizar o estado actual do teatro galego. Asemade estúdianse as distintas tendencias que se poden

tirar dos espectáculos galegos amosados nesta feira: presencia maioritaría da comedia, recurso a autores non galegos, emprego
dos textos clásicos, presencia do metateatro... Finalízase comentando brevemente as catro estreas teatrais da feira: Caprichos a
cargo do Teatro Galileo, Policía por Ollomoltranvía, Dakota a cargo de Talía Teatro e Arturo e o enigma por Cachirulo.

- Santi Prego, “Off-Feira. Hai máis vida máis alá do IGAEM”, Escaramuza, nº 10, verán 2001, pp. 7-9.
Conversa cos participantes na Off-Feira sobre a citada feira de teatro. Trátase dun acontecemento de carácter anual “no que se
exhiben as obras de teatro que se producen no noso país para poñer en contacto ós contratantes (...) coas empresas teatrais cun
fin comercial”. Nesta ocasión, María e Nacho Castaño, de Teatro Cachuzo; Cristina Domínguez, de Factoría Teatro; Pepe
Penabade, de Volta e Dálle e Sacha e Jabier Deive, de Teatro Maltés, afirman que o balance da Feira de Teatro é agridoce posto
que gastaron moitos cartos en alugar locais, a resposta do público non foi satisfactoria, e os horarios non eran os máis
adecuados para a asistencia do público.
Ver Teatro do Aquí. Ver Tetro do
Atlántico. Ver Balea Branca
Produccións. Ver Casahamlet,
estudio de teatro. Ver Compañía de
Pilar Pereira.

Ver Galería&Manivela. Ver Teatro Galileo. Ver Produccións
Librescena. Ver Teatro da Lúa. Ver Teatro do Morcego. Ver
Teatro do Noroeste. Ver Ollomoltranvía. Ver Talía Teatro. Ver
Sarabela Teatro. Ver Uvegá Teatro. Ver Títeres Cachirulo no
apartado VII. 3. 2. 2. 1 deste Informe.

IIº Festival “Alternativa” 2001
Festival internacional alternativo de teatro, música e danza que botou a andar en Santiago de Compostela o pasado ano. No
2001 tivo lugar entre o 21 de marzo e o 7 de abril organizado polas salas Nasa e Galán, contou cun presuposto de oito millóns
de pesetas financiados en boa parte polo IGAEM e Caixanova. Este ano por primeira vez contou tamén co apoio do Consello da
Cultura Galega. Os espectáculos programados correron a cargo de compañías tanto galegas coma de fóra. Entre as primeiras
participaron o día 21 de marzo Suso de Toro con O insomne e Antón Lopo coa serie de monólogos Prestidixitador, dentro da
sección “Sen contexto” e Chévere presentou Ultranoite Topor baseada en textos de Roland Topor, mentres que as demais
propostas entre os distintos xéneros correron a cargo de compañías ou artistas de fóra de Galicia.

Referencias varias:
- M. Beceiro, “Dieciseis espectáculos conformarán la segunda edición de ‘Alternativa”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 16
marzo 2001, p. 9.
Anuncia o programa desta nova edición do festival e ofrece unha ficha das diferentes seccións que teñen cabida dentro do
evento, mentres que como propostas especiais sinala as actuacións de Suso de Toro en O Insomne, do que indica que

se trata dun monólogo no que se reflexiona sobre a soidade dun tirano na súa vellez, e Antón Lopo en Prestidixitador, unha
“performance con historias con moita ciencia e pouca ficción”, ademais do cabaret colectivo coordinado por Quico Cadaval
como homenaxe a Roland Topor.

- M. Beceiro, “Espíritu”, La Voz de Galicia, “Desde mi butaca”, 16 marzo 2001, p. 9.
Dálle a benvida a unha nova edición do festival e considera que é unha forma de facer ver que hai outras propostas fóra do
puramente comercial. Considera que se o público responde, este pode ser o festival de inverno máis importante do teatro
galego.
- Afa, “Alternativa 2001”, O Correo Galego, “AFA”, 21 marzo 2001, p. 32.
Recolle as declaracións dos participantes na presentación do festival que tivo lugar no Consello da Cultura Galega, destacando
todos eles a busca de consolidación para o evento, a descuberta que supón de novos valores e tendencias, así como o seu
carácter minoritario. Tamén se adianta o programa de actuacións, destacando a participación de Suso de Toro e Antón Lopo.

- AGN, “O Consello da Cultura Galega presentou ‘Alternativa 2001”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 21 marzo 2001,
p. 73.

Faise eco da presentación dunha nova edición deste festival e adianta as actuacións que nel terán lugar, prestando especial
atención ás galegas. Tamén recolle as declaracións dos organizadores, nas que destacan a importancia deste evento para a
cultura galega, e mesmo dos propios participantes como Antón Lopo, que considera unha oportunidade única para misturar
manifestacións ademais de considerar que a súa participación e a de Suso de Toro demostra que os autores buscan outras
formas de expresión.
- M. Beceiro, “Alternativa 2001’ busca consolidarse con ocho millones y once programas”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 21
marzo 2001, p. 11.
Faise eco da presentación da nova edición de Alternativa 2001, sobrancea o feito de que dos quince espectáculos dos diferentes
programas que se ofrecen catorce son estrea en Galicia. Faise eco das declaracións de Xesús Ron, portavoz da Sala Nasa, nas
que sinala que se busca a consolidación do evento, así como as de Ramón Castromil, vicepresidente do Consello da Cultura
Galega, que por primeira vez presta o seu apoio, nas que fala da necesidade de apoiar iniciativas e valores emerxentes.

- M. B., “El festival ‘Alternativa’ entra en su segunda semana con éxito de público”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 26 marzo
2001, p. 15.

Explica que o festival de teatro, música e danza ‘Alternativa’ entra na súa segunda semana de programación con gran éxito de
público. Salienta ademais a participación no festival da artista Fátima Miranda que cautivou á audiencia co seu concerto
Diapasión na Sala Nasa. Adianta a presencia no ‘Alternativa’ de Pedro Rebollo coa obra La noche justo antes de los bosques,
General Eléctrica que estreará en Galicia Que algú em tapi la boca. No apartado de danza sinala que tamén acudirán ó festival a
Compañía Pendiente e mais Víctor Nubla.
- AFA, “Acción-Teatro”, O Correo Galego, “AFA”, 28 marzo 2001, p. 34.
Informa sobre a participación da compañía General Eléctrica de Barcelona no festival ‘Alternativa’ co espectáculo Que algú me
tapi la boca. Explica que é unha montaxe de expresión corporal que incide na posibilidade e tamén necesidade de expresar sen
palabras e sen guións.
- Primer Acto, “Compostela pone en marcha su segundo festival”, Primer Acto, nº 287, “Autonomías. Galicia”, xaneiromarzo
2001, pp. 159-161.

Entrevista aos responsábeis da sala Nasa, Xesús Ron, e do Teatro Galán, Ana Vallés, na véspera dunha nova edición de Festival
Alternativo de Teatro, Música e Danza en Compostela, como creadores e organizadores deste festival. Respecto á valoración
que fan da primeira edición do Festival, ambos coinciden en sinalar a boa acollida que tivo entre o público e a
complementariedade das dúas salas nas que se levou a cabo. Así mesmo tamén fan a mesma observación respecto aos

obxectivos para o ano 2001, xa que os dous cren que teñen que contar con axudas presupostarias debido a que é difícil que estas
salas pequenas sigan soportando o custo do festival. Por último tanto Xesús Ron como Ana Vallés apuntan cáles son os artistas
e espectáculos que máis lles interesa levar ás súas salas, coincidindo ambos de novo en sinalar que este festival é axeitado para
potenciar os traballos dos artistas e, segundo Xesús Ron, tamén para presentar espectáculos que continúan fóra dos circuítos de
exhibición habituais.

- C. F., “Onde acaban os xéneros”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 1 abril 2001, p. 9.
Fai un breve repaso polas últimas representacións que se levaron a cabo dentro do festival, ofrecendo de cada unha ficha na que
se sinala o reparto, os horarios de representación e o lugar. Entre elas aparece Ultranoite Topor, que coordinada por Quico
Cadaval, conta no seu reparto cos actores Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo, Manuel Cortés, Xesús Ron, Víctor Mosqueira,
Evaristo Calvo e Mónica García.
- Camilo Franco, “Sen adxectivos”, La Voz de Galicia, “Entreacto”, 1 abril 2001, p. 9.
Reflexión sobre o carácter alternativo deste festival, sinalando que o menos importante é o cualificativo, posto que o realmente
sobranceiro é o feito de que este teatro busque chegar ao público, seducir e conmover, polo que considera que “esta é a linguaxe
do futuro”.

- AFA, “Mundo Topor”, O Correo Galego, “AFA”, 6 abril 2001, p. 32.
Céntrase na montaxe de Quico Cadaval baseada na obra de Roland Topor e que se representa dentro deste festival. Recolle as
declaracións de Cadaval nas que reivindica a importancia deste autor e remata dando conta do elenco de actores que participan
na peza.
- AFA, “Teatro de contidos e experiencias”, O Correo Galego, 7 abril 2001, p. 34.
Información sobre a despedida do festival ‘Alternativa 2001’ na Sala Galán co espectáculo Réquiem da compañía madrileña La
República. Apunta que os textos desta montaxe, creada e dirixida por Fernando Renjifo, se basean na obra de Albert Camus O
mito de Sísifo. Engade que a compañía busca con esta obra reflectir unha visión sosegada da morte dende unha perspectiva
agnóstica.
- Inma López Silva, “Alternativos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 71, 8 abril 2001, p. 11.

Informa de diversos aspectos dos espectáculos celebrados no IIº Festival Alternativo do Teatro, Música e Danza de Compostela
organizado polas salas Nasa e Galán entre o 21 de marzo e o 7 de abril. Entre eles destaca a oferta galega – Prestidixitador de
Antón Lopo e Ultranoite Topor de Chévere– que, segundo López Silva, é escasa, e parte da foránea que en Galicia foi estrea na
maioría dos casos.

-Carlos Manuel Callón Torres, “O festival do alternativo”, Tempos Novos, “Voces e Culturas. Crítica. Teatro”, abril 2001, pp.
64-66.
Comeza cunha valoración da situación do teatro e o lugar que ocupa este festival dentro da panorámica actual galega. A seguir
fai un repaso polos espectáculos presentados ofrecendo a súa valoración sobre os mesmos e explicando os contidos e técnicas
empregadas.
- A. B.T./ M. D., “¿Teatro? – Si e non”, O Correo Galego, “AFA”, 1 maio 2001, p. 33.
Resumo sobre as diferentes perspectivas que algúns protagonistas do teatro alternativo teñen sobre estas representacións.
Comézase transcribindo as palabras de Xesús Ron que o define como “ un compromiso de creación, máis alá de criterios
comerciais , … “; séguese por Ana Vallés do Teatro Galán que o ve coma unha alternativa aos espectáculos que se moven en
circuítos institucionais. Remata sinalando Patricia, do grupo madrileño La Carnicería Teatro, que é un intento de probar os
modos de comunicación depurándoos máis cada vez.
-Inma López Silva, “Galán e Nasa co teatro: II Festival Alternativo de Teatro, Música e Danza”, Revista Galega de Teatro, “En
danza”, nº 26, primavera 2001, pp. 58-61.

Comézase diferenciando entre o teatro “alternativo” e o “comercial”. Despois menciónanse os dous espacios que en Compostela
ten o teatro alternativo: Sala Galán e Nasa. Tamén se eloxia o papel xogado por estas salas ao achegar este tipo de teatro ao
público. Logo dáse conta da celebración nestas salas do II Festival Alternativo de Teatro, Música e Danza. Deste
acontecemento, destácase a homoxeneidade das representacións e a gran presencia de espectáculos foráneos. Termínase falando
de tres espectáculos galegos representados neste festival: Prestidixitador de Antón Lopo, O insomne de Suso de Toro e
Ultranoite Topor-Cabaré Colectivo da compañía Cheveré.
-Inmaculada López Silva, “Feira de Teatro de Galicia y Festival Alternativo 2001. Un recorrido por el teatro gallego actual”,
Primer Acto, nº 288, “Autonomías. Galicia”, abril-maio-xuño 2001, pp. 120-124.
Ver IXª Feira de teatro de Galicia neste apartado do Informe.
Ver Antón Lopo

IIº Festival de teatro de rúa e animación do Carballiño
Celebrado por segundo ano consecutivo, está organizado pola Concellería de Educación e de Cultura e conta cun presuposto de
millón e medio de pesetas e conta co apoio económico da Deputación de Ourense. Nesta edición contou coa presencia de catro
compañías e celebrouse entre o 10 e o 13 de setembro, tendo lugar as representacións na Praza Maior e rúas adxacentes. Os
encargados de inaugurar foron Os Quinquilláns, con Gulliver, seguidos nos tres días sucesivos por Animación Zancomanía de
Guadalaxara cun espectáculo baseado nas antigas celebracións festivas da súa zona, Latirili Teatro de Vitoria con Missh…eria e
Markeliñe de Bilbao con Aló, Europa. Outras compañías galegas participantes foron Falcatrúa Teatro con O espírito do bosque,
ademais de As mil e unha noites e Pinocho de títeres Cachirulo.

Referencias varias:
-Carmen Paradela, “As viaxes de Gulliver” abre el festival de Teatro de Animación en O Carballiño”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Ourense”, 11 setembro 2001, p. 7.

Indícase que co gallo da inauguración do IIº Festival de Teatro de Rúa e Animación do Carballiño o grupo Os Quinquilláns
representaron na praza Maior carballiñesa a obra As viaxes de Gulliver e anúnciase que o grupo Animación Zancomanía
escenificará nese mesmo lugar Cachibotellazos pa’tol pueblo (El arrebactum manchegus).
-C. C., “Teatro de rúa para caldea-lo ambiente”, La Región, 15 setembro 2001, p. 43.
Faise un balance da segunda edición desta mostra teatral, que contou cunha ampla resposta de público porque, segundo o
Concelleiro de Cultura da vila, a xente busca o teatro que racha cos moldes clásicos. Tamén se alude á categoría dos grupos
convidados, entre os que se atopan os composteláns Os Quinquilláns. O responsábel municipal lembra seguidamente diversos
aspectos organizativos e afirma que ten as máximas esperanzas na promoción e consolidación da Escola Municipal de Teatro,
creada hai dous anos.

Festival “Teatrarte 2001” de Redondela
Organizado por primeira vez pola Concellería de Cultura do Concello de Redondela, leva como subtítulo “Sete olladas de teatro
para Redondela”. Segundo os organizadores nace coa vontade de institucionalizalo e que durante os meses de febreiro e marzo
Redondela se converta na vila do teatro de Galicia. As actuacións serán integramente en galego e en cada edición estará como
convidada unha compañía de teatro de Redondela. Na edición do 2001 contou cun presuposto de tres millóns de pesetas e coa
colaboración do IGAEM. Celebrouse entre o 3 de febreiro e o 24 de marzo e as representacións tiveron lugar no auditorio do
Multiusos de A Xunqueira todos os sábados a partir das 22 horas. As compañías participantes foron Teatro do Morcego con Os
piratas-Branca Rosa que inaugurou o festival, seguido de Teatro do Atlántico con Solo para Paquita o día 10 de marzo; o día
17 Mofa e Befa (baixo o nome de Mohicania) con Finis mundi circus, o día 24 Produccións Librescena coa peza Cyrano de
Bergerac, mentres que xa en marzo actuaron convidados o grupo Teatro da Coviña con O enfermo imaxinario, seguidos o 17
por Ollomoltranvía con Policía e pechouse o festival o día 24 de marzo con Talía Teatro e a peza Soños dun seductor.

Referencias varias:
-Belén R. Otero, “Siete compañías teatrales gallegas se darán cita en el festival ‘Teatrarte 2001”, Atlántico Diario,
“Redondela”, 26 xaneiro 2001, p. 21.

Anuncia a celebración deste novo festival de Redondela e recolle as declaracións dos representantes do concello nas que
ademais de destacar a importancia das compañías participantes, tamén expresan o seu desexo de consolidación do evento.
Recóllese a listaxe de compañías participantes e o lugar e hora de actuación.
- B. R. O., “El ‘Teatro do Atlántico’ en ‘Teatrarte 2001”, Atlántico Diario, “Redondela”, 10 febreiro 2001, p. 15.
Dá conta da representación que ten lugar neste día dentro do festival Teatrarte 2001 a cargo de Teatro do Atlántico coa peza
Solo para Paquita. Describe o seu argumento e indica que no festival participan sete compañías en total.
Ver Teatro do Atlántico.
Ver Teatro do Morcego.
Ver Ollomoltranvía.

VIIº Festival internacional de teatro universitario da Universidade de Santiago
Dirixido por Roberto Salgueiro e coordinado no Campus de Lugo por Pablo Rodríguez e Cecilia Carballido en Santiago de
Compostela, celebrouse en ambas cidades entre o 12 e o 22 de marzo baixo a organización da Aula de teatro do Campus de
Lugo e tendo como escenarios o auditorio Gustavo Freire en Lugo e o Teatro Principal e a Sala Galán en Santiago de
Compostela. Contou coa participación de grupos de universidades galegas e doutras procedentes de Arxentina, Portugal, Brasil,
Chile e Noruega, así como de diversas universidades españolas. As compañías galegas que participaron foron: Teatro Espido do
Campus de Vigo con Ubu Rei de Alfred Jarry, a Aula de Teatro do Campus de Lugo con Medea: Arroutadas e delirio dunha
histérica furiosa en terras de Corinto de Fermín Cabal, a Aula de Teatro do Campus de Santiago de Compostela con O burgués
xentilhome de Molière e Maricastaña da Aula de Teatro do Campus de Ourense da Universidade de Vigo con Vodas de sangue
de Federico García Lorca.

Referencias varias:

- E. Á., “Portugal, Venezuela y Brasil participan en el festival de teatro universitario”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 2 marzo
2001, p. 5.

Fai referencia á VIIª Edición do Festival Internacional de Teatro Universitario que se celebrou no campus de Santiago e de
Lugo. Sinala que nesta edición participaron grupos procedentes de diversos lugares de España, Portugal e Latinoamérica, seis
compañías españolas e tres estranxeiras (Companhia Mariposa Marrom da U. De São Paulo en Brasil, A Escola de Arte
Dramático de Oporto e o grupo da Universidade Central de Venezuela). As obras que se representaron neste festival foron de
natureza moi diferente, dende autores clásicos como Shakespeare ata dramaturgos deste século como García Lorca, etc. Cóntase
que o festival incluíu tamén a realización de diversas conferencias e talleres.
- M. B., “El teatro universitario se abre a los contemporáneos”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 13 marzo 2001, p. 11.
Sinálase algún dos obxectivos deste festival, entre os que se prioriza a mostra dos traballos que realizan as compañías
universitarias e o intercambio cultural, ademais de ofrecer unha relación das obras representadas.
- Roberto Salgueiro, “VII Festival Internacional de Teatro Universitario. Universidade de Santiago de Compostela”, Revista
Galega de Teatro, nº 27, verán 2001, pp. 19-20.

Infórmase da celebración desta mostra. Tamén se recollen reflexións sobre o acadado nesta edición. Despois menciónase a
participación nas aulas de teatro do distintos grupos teatrais. Logo, coméntase a celebración de actividades paralelas á

mostra como debates e talleres. Asemade, lóuvase a posta en escena das compañías procedentes de Sao Paulo, Granada e Jaén.
Finalízase salientando a elevada asistencia de público aos diferentes actos.
Ver Aula de teatro do Campus de Santiago de Compostela.
Ver Maricastaña (Aula de teatro do Campus de Ourense).

VIº Mes de teatro de Ferrol
Organizado anualmente pola Asociación de Mulleres “Amistad” de Santa Marina durante o mes de outubro, co fin de dar a
coñecer ao público as compañías de teatro afeccionado, nesta edición foi inaugurado o día 6 de outubro polo grupo de teatro
Monte Medela de Cesuras, que presentou a obra Os cravos de prata de Nicolás Bela. Tivo continuación o día 13 do mesmo mes
coa posta en escena de Menciñeiro a paus, de Moliére, representada polo grupo de teatro Amigos do Teatro de As Pontes. O día
19 participou a Escola Municipal Equus de Miño dirixida polo actor Manuel Basoa que puxo en escena Non se chora de
Roberto Cossa. O ciclo pechouse coa actuación de Amistad, o día 26 de outubro, que levou a escena as obras A lebre das
ánimas e A medosa Blandina, ambas de Eduardo Blanco Amor.

VIª MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego)
A Aula de Ourense organizou en 1994 a Iª Mostra de Teatro Galego Universitario de Ourense que pasaría en 1996 a constituírse
na Iª MITEU (Mostra Ibérica/Internacional de Teatro Universitario). Esta Mostra pretende potenciar o intercambio artístico
entre grupos galegos e grupos da Península ou de fóra dela. Ao término das funcións establécese un coloquio sobre a obra e
sobre as distintas xestións dos grupos universitarios. As datas de celebración son sempre na segunda quicena de abril. Está
organizada pola Compañía Sarabela Teatro xunto coa Aula de Teatro Universitario de Ourense “Maricastaña”, baixo a
dirección de Fernando Dacosta e a coordinación de Elena Seijo, co patrocinio da Universidade de Vigo, a Área de Cultura do
Concello de Ourense, o IGAEM e Caixanova. Dende 1999 celébrase o Premio de Dramaturxia Carlos Couceiro para premiar
con cen mil pesetas a unha das compañías participantes. A presente edición tivo lugar entre o 16 de abril e o 3 de maio,
contando cun orzamento de 7,5 millóns de ptas e presentada baixo o lema “Ourense, espacio teatral”. Tivo como escenarios o
Teatro Principal, o Liceo e diferentes locais da cidade, así como rúas e prazas con espectáculos ao aire libre. Na xornada
inaugural tivo lugar un desfile polas rúas máis céntricas da cidade coa frase “Chove demasiado”, inspirada na climatoloxía dos
últimos meses en Galicia. As compañías participantes procedían de diferentes universidades como da Pompeu Fabra de
Barcelona, da de Burgos, Zaragoza, Madrid e Extremadura, ademais das estranxeiras de París, Covilhã, Tegucigalpa e Venecia.
As galegas foron Maricastaña coa obra Vodas de sangue de Federico García Lorca, que actuou o 17 de abril no Teatro
Principal, ademais do grupo Rosaura de Ourense, e as agrupacións das tres universidades galegas. A Aula de Teatro do Campus
de Vigo representou Ubú Rei de Alfred Jarry, a Aula de Teatro do Campus de Pontevedra puxo en escena A desaparición de

Wendy de Josep Mª Benet i Jornet, o grupo de teatro EIS da Universidade de Santiago representou Polaroid de Suso de Toro e
a Aula de Teatro Universitario do Campus da Coruña representou O Campo de Griselda Gambaro.

Referencias varias:

- Jesús Manuel García, “La Miteu arranca el día 16 con veinte espectáculos teatrales de cinco países”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Ourense”, 5 abril 2001, p. 7.
Preséntase a nova edición da MITEU da que se sinalan aspectos como as datas, as institucións colaboradoras, o orzamento e a
participación de diferentes compañías de teatro universitario tanto galegas, como españolas e mesmo do estranxeiro.

- S. de la Fuente, “Veinte espectáculos para quince días de teatro”, Faro de Vigo, “Ourense”, 5 abril 2001, p. 23.
Recolle o acto de presentación levado a cabo polo grupo Maricastaña da nova edición da mostra, sinala as datas, o orzamento e
apoios que recibe a celebración.

-Víctor Rodríguez, “11 campus de cinco países participan en la VI Mostra de Teatro”, El Mundo. Galicia, “Galicia/Cultura”, 5
abril 2001, p. 9.
Anuncia a ampla participación de grupos teatrais na nova edición desta mostra, indica a súa procedencia e remata aludindo ao
orzamento e apoios cos que conta este evento.
- E. P., “A Mostra de Teatro Universitario leva a Ourense 17 compañías”, O Correo Galego, “AFA”, 6 abril 2001, p. 33.
Breve apuntamento da programación da nova edición da mostra organizada dende o Campus de Ourense pola súa Aula de
Teatro. Sinala algunhas das obras a pór en escena e a diversa procedencia dos grupos participantes.
- L R, “Los 240 actores de la ‘Miteu’ pasarán tres días de media en el albergue y en un hotel”, La Región, “Ciudad”, 17 abril
2001, p. 15.
Dáse conta da celebración do desfile inaugural a cargo de Maricastaña e dos lugares dispostos para albergar aos máis de dous
centos actores participantes na mostra. Tamén se alude á diversa procedencia dos grupos participantes, as condicións da súa
participación e en cadro a parte ofrécese o programa da xornada.

- S. de la Fuente, “Una parodia de la lluvia inaugura la sexta Mostra de Teatro Universitario”, Faro de Vigo, “Ourense”, 17
abril 2001, p. 24.
Dá conta da celebración do desfile inaugural polas rúas de Ourense, da participación dos diferentes grupos teatrais de
universidades españolas e de fóra, así como dos lugares nos que terán cabida os espectáculos teatrais.
- Jesús Manuel García, “Lorca para abrir boca”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 18 abril 2001, p. 6.
Comenta que o grupo de Teatro Maricastaña, da Aula de Teatro do Campus de Ourense, abriu a VIª edición da MITEU coa
obra Vodas de sangue, de García Lorca, da que se subliña que é a primeira vez que se leva ao teatro en versión galega e
anúnciase que esta edición conta tamén cun premio á mellor dramaturxia.
- Jesús Manuel García, “La Miteu brinda hoy la farsa “Ubú Rei” y la comedia “A desaparición de Wendy”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Ourense”, 19 abril 2001, p. 4.
Indícase que na xornada de hoxe se representarán na MITEU as obras Ubú Rei, de Alfred Jarry, pola Aula de Teatro do Campus
de Vigo, e mais A desaparición de Wendy, de Josep M.ª Bonet i Jornet, polos alumnos do Aula de Teatro do Campus de
Pontevedra.

- Jesús M. García, “El escaparate más simpático de la ciudad”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 20 abril 2001,
p. 6.

Infórmase de que a MITEU estreou unha serie de escenas cómicas na rúa da Paz de Ourense onde a través dunha vitrina do bar
San Xes –que está situado fronte ao teatro Principal– se pode ollar esta actuación teatral paralela e cómica da MITEU. Indícase
que deste xeito o público que agarda para entrar ao teatro ten un entretemento previo e divertido.
-J. M. G., “El telón de la Miteu descubre ‘O burgués xentilhome’, de Molière”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 24
abril 2001, p. 6.
Anúnciase que na oitava xornada da MITEU representaranse as obras O burgués xentilhome da Aula de Teatro Universitaria de
Santiago, e que na xornada anterior os actores franceses de Ensemble Thèatre de París escenificaron a obra Greeek, que é unha
versión do mito de Edipo, da que se apuntan algunhas das súas características máis salientábeis.

- J. M. G., “La Miteu recrea el ambiente de las pandillas juveniles de Hispanoamérica en los 60 y 70”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Ourense”, 25 abril 2001, p. 6.

Infórmase que a Aula de Teatro Universitaria de Santiago representou a obra de teatro clásico O burgués xentilhome, sublíñase
a importancia do teatro clásico e anúnciase que a compañía Teatro Taller de Tegucigalpa sacará a escena El atravesado e que
antes desta escenificación haberá un novo espectáculo na rúa, fronte ao teatro Principal de Ourense.
- Jesús M. García, “Polaroid”, de Suso de Toro, protagoniza la jornada en la Miteu”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”,
26 abril 2001, p. 6.
Comenta que o grupo EIS, da Universidade de Santiago de Compostela, levará hoxe a escena a obra Polaroid, de Suso de Toro,
que recrea mediante cadros curtos a vida dos vintedous personaxes da obra.
- Jesús M. García, “La Miteu presenta esta tarde una historia bañada en tintes fascistas”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Ourense”, 29 abril 2001, p. 8.
Comézase salientando o éxito da MITEU en 2001 e infórmase das representacións de A birra do morto da Universidade da
Beira Interior de Covilhã, de O Campo da Aula de Teatro do Campus da Coruña e Noveccento de Paparota Teatro.
- E. Rodríguez, “Mitos y música despiden la Miteu más abierta”, La Región, “Cultura”, 4 maio 2001, p. 12.

Faise eco da celebración da última xornada da mostra na que se puxo en escena dous espectáculos, un a cargo dun grupo
veneciano e outro do grupo de antigos alumnos da Universidade Pompeu Fabra. Tamén se recollen as primeiras cifras do
balance do evento salientando que se levaron a cabo vintetrés espectáculos, os escenarios nos que se desenvolveron e as datas,
ademais de que actuaron dous centos vinte actores, de dez grupos galegos e cunha participación de máis de catro mil
espectadores.
- Fernando Dacosta, “VI MITEU”, Revista Galega de Teatro, nº 27, verán 2001, pp. 21-26.

Princípiase destacando a celebración da Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense. Despois achégase unha
definición de MITEU e fálase das súas orixes, dos seus obxectivos e dos seus fins. Tamén se menciona o lugar e a data da
celebración desta feira. Asemade inclúese o programa das cinco mostras desenvolvidas ata o de agora. Por último,
reprodúcense as impresións do organizador da mostra que amosan o complexo proceso de organización.
Ver Maricastaña (Aula de teatro do Campus de Ourense).

Iª MOARE (Mostra de Arte Escénica de Vigo)
Organizada polo Concello de Vigo en colaboración coa Fundación Caixa Galicia e SERAGUA, está coordinada por Maximino
Keyzán, e quere ser un evento no que se recupere o espírito das programacións teatrais que se facían en Vigo nos anos sesenta,
primando a calidade e variedade das obras. Nesta ocasión contou coa participación de sete compañías de diferentes puntos de
España con obras de diferentes estilos, tanto clásicas como de vangarda, comedias, de terror ou dramas. As representacións
tiveron lugar entre o 10 de maio e o 28 de xuño en tres escenarios diferentes da cidade: o cine Fraga, o auditorio de Castrelos e
a praza do Rei. Con esta primeira mostra que contou cun presuposto de trinta millóns de pesetas o Concello quere iniciar unha
programación estábel na cidade, previa aos circuitos de verán. As compañías que participaron nesta edición eran todas foráneas,
sen presencia galega en ningunha xornada.
Referencias varias:
-Javier D. Campa, “Siete espectáculos teatrales componen la primera Mostra de Arte Escénica de Vigo”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 28 abril 2001, p. 11.

Recolle o acto de presentación desta primeira edición da mostra atendendeo ás sete postas en escena que terán lugar nos
diferentes escenarios seleccionados polos organizadores. Sinala o orzamento co que contou nesta primeira edición e os prezos
ao público.
- Francisco Castro, “Moare”, Atlántico Diario, “culturamanía”, 10 maio 2001, p. 14.
Anuncia o comezo da mostra e loa a iniciativa do concello vigués por achegar o teatro bo aos seus cidadáns. Repasa o programa
e os escenarios, considerando que promete cubrir a parcela cultural ata a chegada do verán.
-R. C., “El ciclo Moare trae a la ciudad el género de las tonadillas con ‘Tres enredos de amor”, Atlántico Diario, “Vigo”, 13
xuño 2001, p. 12.
Refírese amplamente á presencia dentro do ciclo Moare da representación de tres pezas de Blas de Laserna centradas no xénero
da “tonadilla”.

IIª Mostra de teatro afeccionado Cabanateatro
O Concello de Cabana de Bergantiños, por medio da Concellería de Cultura, convoca esta segunda
mostra de teatro que pretende ter carácter permanente e ser de periodicidade anual. Naceu no ano 2000
coa finalidade de premiar a posta en escena de orixinais e adaptacións de textos dramáticos
contemporáneos. A representación dos espectáculos teatrais seleccionados terá lugar no Pavillón
Municipal de Cabana de Bergantiños (Cesullas). Esta Mostra celebrarase entre o 12 e 14 de abril do ano
2001, aínda que o prazo de incrición farase do 2 de xaneiro ao 9 de marzo deste ano, no Rexistro Xeral
do Concello convocante. Poderá participar calquera grupo de teatro afeccionado de Galicia, que estea
inscrito no Rexistro Xeral de entidades culturais da Xunta de Galicia, e que entregue unha solicitude que
conteña os seguintes datos: nome do grupo; nome e DNI dos compoñentes; domicilio e teléfono para
notificación do grupo de teatro, título e autor da obra; orixinal ou copia do texto teatral; ficha técnica do
espectáculo; vídeo VHS da totalidade da obra; dossier fotográfico; e dossier de prensa (opcional). Os
textos deberán representarse en lingua galega, tendo presente a necesidade da súa normativización, e os
grupos participantes encargaranse da infraestructura material e técnica relativa aos seus espectáculos. Un
xurado nomeado polo Concello seleccionará na primeria fase un total de tres obras, que pasarán á fase
final. Os premios consisten en 125.000 ptas. para o primeiro mellor espectáculo, 75.000 ptas. para o
segundo mellor espectáculo, 50.000 ptas. para o terceiro mellor espectáculo e placa para a mellor
interpretación feminina e masculina. Nesta convocatoria, o xurado estivo formado por Silvia Losada
Crende, Enrique Díaz Varela, Manuel Mata Amado, Martín Martínez Rioboo e José Ramón Lema Mira,
e seleccionou tres obras das que determinou o 14 de abril de 2001 que o premio ao mellor actor
correspondía a Antón Sampaio do grupo Achádego, e á mellor actriz a Blanca Oreiro

de Falcatruada; o primeiro mellor espectáculo Aulularia de Achádego; o segundo Centro médico de Falcatruada e o terceiro
Unha de romanos de Badius.

Iª Mostra de teatro afeccionado de Cambre
Organizada polo Concello de Cambre en colaboración co grupo O Bosque, como forma de ensaiar fórmulas para a celebración
no vindeiro ano dun festival de teatro, que nesta ocasión quedou suspendido. Os organizadores desexan levar adiante o festival
de teatro afeccionado e confían en facelo realidade no próximo ano se a resposta do público á Mostra é boa. A mostra
inaugurouse o 24 de novembro e tivo continuidade durante o mes de decembro. Algúns dos grupos afeccionados participantes
foron: Muradana con Farsa plautina, A Machina con Arte, Estragón con Entremeses de Juan Rana e o grupo anfitrión con O
bosque animado.
Referencias varias:
- S. A., “Música y teatro copan el cartel de actividades culturales en diciembre”, La Opinión, “Cambre”, 27 novembro 2001, p.
13.
Informa das actividades organizadas pola Concellería de Cultura de Cambre con motivo da celebración do Nadal, entre as que
se atopa a representación da obra Farsa Plautina a cargo de alumnos do IES David Buján de Sigrás e Arte a cargo de A
Machina.

XVIIIª Mostra internacional de teatro cómico e festivo de Cangas
Organizada polo colectivo formado polo Centro Recreativo Cultural Xiria, o Concello de Cangas e Teatro de Ningures, baixo a
dirección de Mª Xosé Mariño, contou co patrocinio do IGAEM, do Concello de Cangas, da Deputación Provincial de
Pontevedra, Frigoríficos do Morrazo e o Cupón do Minusválido. Nesta nova edición celebrouse entre o 3 e o 8 de setembro e
por primeira vez na súa historia tivo como escenario as diferentes rúas da vila por estar en obras o auditorio habitual, o que
condicionou os espectáculos e deulle carácter gratuíto para o público. Tiveron lugar arredor de catro actuacións diarias en rúas,
na Praza das Pontes e na Alameda, tendo como pregoeiro a Celso Parada. As compañías que participaron procedían de Francia,
Arxentina, Extremadura, Madrid e Andalucía, e entre as galegas estaba: Lagarta Lagarta con Cartas de amor, Casilda García
con Cantando as corenta e a Esmorga con Farsas, ademais das actuacións de Cándido Pazó, o Mago Teto ou Nacho Otero.
Tamén se desenvolveron actividades paralelas como un curso de clown, unha mesa redonda e entregouse o Premio Xiria ao
labor teatral.
Referencias varias:

- J. L. M., “La Mostra de Teatro Cómico de Cangas se celebrará la próxima semana en la calle”, Atlántico Diario, 31 agosto
2001, p. 18.

En primeiro lugar, anuncia que o pregón desta nova edición da Mostra de Teatro Cómico, que se celebrará na rúa e en pubs ao
non estar rematado o Auditorio, correrá a cargo do moañés Celso Parada. Refírese tamén ao acto de presentación, no que a
Concelleira de Cultura augurou que a edición do ano 2002 xa esixirá unha programación pensada para o novo espacio. Despois,
refírese ás fontes de financiamento e enumera a nómina de grupos e compañías participantes, actuacións ás que hai que sumar
un curso de clown, unha táboa redonda sobre teatro e crítica e a entrega do Premio Xiria ao labor teatral.
- Antón Lamapereira e Pedro P. Riobó, “Mesa redonda entorno ao teatro e a crítica, e viceversa”, Revista Galega de Teatro, nº
28, outono 2001, pp. 18-31.
Reproduce o debate sobre o teatro e a crítica en Galicia que se realizou no marco da XVIIIª Mostra Internacional do Teatro
Cómico e Festivo de Cangas por iniciativa desta revista. Na mesa redonda interveñen varios profesionais: o crítico Camilo
Franco, a actriz Casilda García, o dramaturgo Cándido Pazó e o programador teatral Estalisnao Graña. Todos eles responden
alternamente ás preguntas dun moderador que os interroga sobre o papel da crítica, a súa necesidade e estado en Galicia, amais
de aspectos desta relacionados coas súas respectivas profesións. Son diferentes as opinións e reflexións, mais coincídese na
necesidade de “diálogo” entre os dous mundos.
- Pepe Marín, “Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo. A dezaoito vai a vencida”, Revista Galega de Teatro, nº 28,
outono 2001, pp. 72-73.

Resumo da XVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, no que se critica ás autoridades políticas por
deixar a mostra sen espacio para as representacións. Repasa a programación comentando os diferentes espectáculos.
Ver Lagarta Lagarta.

VIIª Mostra de teatro de Cariño
Esta Mostra foi organizada pola Asociación Cultural Malveira, dende 1976 ata 1988 como a Mostra de teatro galego portugués.
A partir de 1995 o Concello de Cariño volveu a organizala no ano 1997 baixo a denominación de “Noites teatrais” ou “Noites
de Teatro de Cariño” e celébrase dende entón todos os anos durante o mes de agosto no Auditorio Municipal, a partir das dez da
noite. Nesta edición tivo lugar entre os días 17 e 21 de agosto e nela participaron Librescena con Otelo, Teatro do Atlántico con
Solo para Paquita, Teatro do Aquí con Os papalagui e pechou a mostra Sarabela Teatro con Sexismunda. A única
representación foránea veu da man da compañía Al Suroeste de Badaxoz.
Ver Teatro do Aquí. Ver
Teatro do Atlántico. Ver
Produccións Librescena. Ver
Sarabela Teatro.

XIVª Mostra de teatro de Cee
Celebrada dende hai catorce anos durante o mes de agosto, está organizada pola Asociación Cultural Domingo Antonio de
Andrade, en colaboración co Concello, a Xunta, a Deputación e o IGAEM. No ano 2001 abriu as súas portas o sábado 18 de
agosto coa actuación dos grupos Azabache con Entremeses de Juan Rana e Lagarta Lagarta con Cartas de amor. O domingo
actuaron Avento con Boas noites, mamá e Cachuzo con Fume; o luns Miro Magariños con O vendedor de paxaros e
Ollomoltranvía con Policía; o martes Teatro do Aquí con Os papalagui, o mércores Teatro Buratini con O pazo de papel e
Teatro do Atlántico con Solo para Paquita; o xoves Sarabela Teatro con O lapis do carpinteiro, o venres Cachirulo con Catro
contos da China e Teatro Galileo con Caprichos de Cervantes; o sábado Llullu con Ñaque, ou de piollos e actores e
Berrobambán con NdC. Da clausura da mostra encargouse o domingo 26 Achádego con Aulularia e Fulano, Mengano e Citano
con Cheiro de estrelas II. Todas as actuacións realizáronse na praza da Constitución, no salón de actos do concello e no salón
de actos da Fundación Fernando Blanco. A organización puxo á venda un abono co que se podía asistir a todas as actuacións do
programa.
Referencias varias:
-Jesús Trillo, “Lagarta Lagarta’ abrió la muestra teatral de Cee con ‘Cartas de amor”, El Correo Gallego, 20 agosto 2001, p. 21.

Comenta a obra Cartas de amor, coa que a compañía Lagarta Lagarta abriu unha nova edición da Mostra Teatral de Cee, que
organiza a Asociación Cultural Antonio de Andrade co apoio de diversas institucións. Nesta montaxe, di a seguir, os actores
Mabel Rivera e Xosé Manuel Oliveira “Pico” recrearon unha historia de amor suxeita a unha acción dramática intensa. Tamén
alude á actuación do grupo Azabache con Entremeses de Juana Rana e informa das representacións da segunda xornada, que
conta con Miro Magariños e con Ollomoltranvía.

- Jesús Trillo, “Artur Trillo: “O éxito da Mostra de Cee vese nos máis de tres mil asistentes”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 28 de agosto 2001, p. 35.
Conversa co responsábel do certame teatral da vila fisterrá trala clausura da decimocuarta edición. Artur Trillo valora moi
positivamente o número de espectadores asistentes, que alcanzou a máxima afluencia con O lapis do carpinteiro, de Sarabela
Teatro, e o éxito organizativo. Tamén pon as súas miras na vindeira edición, na que tentarán acadar unha maior calidade, e
agradece a colaboración do Concello ao tempo que augura que buscarán un maior apoio noutras institucións. Así e todo, coida
que aínda non xerminou na Costa da Morte unha auténtica cultura teatral xa que a oferta se ve moi limitada ao festival, por iso
estima que os concellos deberían volcarse máis e facer unha programación constante, sobre todo, no inverno

- M. C. S., “O lapis do carpinteiro’ arrasa en la Mostra de Teatro de Cee”, La Opinión, “A Coruña”, 25 agosto 2001, p.

11.
Comeza salientando a boa acollida do público que tivo a representación da obra de teatro baseada na novela de Manuel Rivas e
a calidade interpretativa dos actores da compañía Sarabela Teatro. A seguir, dá conta das actuacións de Galileo e Cachirulo
celebradas no mesmo día e adianta as representacións programadas ata a clausura da mostra.
- M. C. S., “La Mostra de Teatro de Cee concluye con un gran éxito de público”, La Opinión, “A Coruña”, 28 agosto 2001, p.
13.
Sinala que máis de tres mil espectadores acudiron ás funcións programadas durante a semana que durou a Mostra, que foi
clausurada por Fulano, Citano e Mengano con Cheiro de estrelas II, unha obra na que se parodia un programa televisivo.
Tamén recolle as palabras de Artur Trillo, membro da organización, que fala da posibilidade de programar na seguinte edición
funcións infantís polas mañás. Remata sinalando que a obra O lapis do carpinteiro foi a que acaparou maior espectación xunto
con Policía de Ollomoltranvía e Solo para Paquita de Teatro do Atlántico.
Ver Teatro do Aquí. Ver
Teatro do Atlántico. Ver
Berrobambán.

Ver Teatro Cachuzo. Ver
Fulano, Mengano e Citano. Ver
Teatro Galileo. Ver Lagarta
Lagarta. Ver Ollomoltranvía.
Ver Sarabela Teatro.

XIª Mostra de teatro popular de Chantada
Organizada polo Centro Teatral Faro-Miño, en colaboración coa delegación de Cultura do Concello de Chantada, e por primeira vez co
IGAEM, a Confederación Estatal de Teatro Amateur (CETA) e a Federación Galega de Teatro Afeccionado (FEGATEA), ten como
escenario a Praza do Cantón. Nacida en 1990 coa creación do grupo Faro-Miño, na edición de 2001 contou cun orzamento de 750.000
ptas. e celebrouse entre os días 20 e 25 de agosto, da man do grupo Faro-Miño, integrado por seis actores, que naceu en 1990, ano en
que deciden organizar esta Mostra. A participación de grupos foi a que segue: o luns día 20 actuou Candelexas de Noia con Cando os
bancos falan; o martes 21 actuou Metátese Teatro de Palas de Rei; o mércores 22 tocoulle a Berenguela de A Baña; o xoves 23 de
agosto puxo en escena

o grupo chantadino Faro Miño a obra Mañá será xoves… e pechou a Mostra a representación de Ollomoltranvía con ÑiquiÑaque o venres 24 de agosto, única compañía profesional.
Ver Ollomoltranvía.

Mostra de teatro XXº Aniversario do Taller de Teatro “Clámide”
Organizada para conmemorar o vixésimo aniversario do grupo teatral Clámide nacido en 1981 a partir da Asociación de Pais de
Familia Católicos de Santa Eulalia de Arealonga, celebrouse na Casa da Cultura de Vilagarcía de Arousa entre o 12 e o 28 de
xullo. Nela participaron sete grupos teatrais e un contacontos. As representacións diarias celebráronse ás dez da noite e os 35
membros que forman actualmente o taller contaron coa colaboración do Concello, da Deputación, Caixanova, Zona Aberta e a
parroquia de Santa Eulalia para organizar este evento. Os grupos convidados foron: Os Tirinautas da Estrada, Candilexas de
Noia e Josito Porto co monólogo Nano, baseado na obra Tic-Tac de Suso de Toro.
Referencias varias:
P. Estévez, “El grupo Clámide celebra su veinte aniversario con un certamen teatral”, El Correo Gallego, 5 xullo
2001,
35.
Co gallo do vixésimo aniversario deste grupo teatral de Vilagarcía, lembra a súa traxectoria, que tivo orixe nunha iniciativa da
asociación Padres de Familia Católicos da Parroquia de Santa Baia de Arealonga e na obra Prohibido suicidarse en primavera,
colleitando o seu maior éxito en 1985 coa ampliación do grupo. Así mesmo, sinala que foi canteira de actores como Josito
Porto, Anabell Gago e Ursia Gago, que pasaron a compañías profesionais. A seguir,

enumera as actividades conmemorativas, entre as que destacan un ciclo teatral con grupos de Noia (Candelexas) e da Estrada
(Os Titirinautas), e o monólogo Nano, que Josito Porto recrea a partir da obra Tic-Tac, de Suso de Toro. Tras se deter en
aspectos organizativos e en futuras actividades, refírese á pretensión do director do Taller de Teatro Clámide, Julio García
Cores, de conseguir un grupo profesional.

VIIIª Mostra de teatro da Universidade da Coruña
Organizado polo Servicio de Extensión Universitaria da Universidade da Coruña celebrouse no Forum Metropolitano entre o 21
e o 29 de abril en sesións ás 20:30 horas. Neste certame participaron oito grupos teatrais das universidades galegas e un de
México chamado La Vuelta. O primeiro en actuar foi Hac Luce, grupo da universidade coruñesa, que representou O Campo, un
texto dos anos sesenta; seguido por Teatro Espido da Aula de Teatro do Campus de Vigo con Ubu rei, o Grupo Teatro da Aula
de Teatro do Camp us de Pontevedra con A desaparición de Wendy, o grupo Maricastaña da Aula de Teatro do Campus de
Ourense con Vodas de sangue, a Aula de Teatro do Campus de Santiago de Compostela con O burgués xentilhome, a Aula de
Teatro do Campus de Lugo con Medea: Arroutadas e delirio dunha histérica furiosa en terras de Corinto e Estragón da
Universidade da Coruña que representou catro entremeses. O prezo das entradas foi de 300 ptas para os estudiantes e 500 para o
resto do público.

Referencias varias:
- Ramiro Neira, “Mostra de Teatro da Universidade de A Coruña”, Revista Galega de Teatro, nº 27, verán 2001, pp. 17
18.

Dáse conta da celebración desta mostra e menciónanse os grupos que participaron. Despois, destácase a importancia destes
encontros e sinálase o cambio na planificación da Universidade da Coruña que favoreceu as melloras acadadas pola feira, para
rematar salientando a escasa presencia de grupos estranxeiros nesta mostra.
Ver Aula de teatro do Campus de Santiago de Compostela.
Ver Maricastaña (Aula de teatro do Campus de Ourense)

IIª Mostra de teatro afeccionado da Estrada
Organizada por primeira vez no ano 2000 polo Concello da Estrada coa colaboración do IGAEM, celebrouse entre os días 15 e
o 23 de decembro e os espectáculos desenvolvéronse no Teatro Principal en funcións ás 21:00h. Nesta segunda edición
participaron Teatro Paparota con Noveccento, Teatro Avento con ¿Quen matou a Mari Lauri?, Bucanero con Jánsel e Pónsel,
Teatro Akatro con Glum, o planeta das cores e Tirinautas con Un bufete tolo.
Ver Bucanero.

IIª Mostra de teatro de Gondomar
Organizada por primeira vez en 1999 pola Concellería de Cultura de Gondomar, baixo o patrocinio de Caixanova e Plastic
Onium. Esta iniciativa enmárcase nun programa cultural que ten como obxectivo ofrecer ao pobo de Gondomar representacións
de teatro e música de calidade, que este ano se diferenciou en “Mostra de Teatro de Primavera” e “Mostra de Teatro de Outono”.
Na celebrada na primavera as funcións representábanse os sábados e participaron o 19 de maio a compañía Teatro do Aquí con
Os papalagui, o 26 de maio Pífano Teatro con Acto imprevisto, o 2 de xuño Teatro do Morcego con Morte accidental dun
anarquista e o 10 clausurouse coa representación do grupo Vichelocrego con Fedra. Xa na mostra de outono os espectáculos
desenvolvéronse tamén cada sábado durante os días 10, 17, 24 e 25 de novembro e as actuacións foron celebradas no Auditorio
Municipal. Participaron as seguintes compañías: Ollomoltranvía que representou Ñikiñake, a Compañía Pilar Pereira con
Contrátenos, por favor, Teatro do Adro con O bulubú do linier e Sarabela Teatro con O lapis do carpinteiro. Xa no mes de
decembro ten continuación coa denominación “Festival de Títeres de Gondomar”, dedicado aos máis pequenos e celebrado entre
o 15 e o 22 deste mes, nel participaron compañías como: Títeres Viravolta con O candil marabilloso e Títeres Buratini con A
gaita que a todos facía bailar.

Referencias varias:

- Vicente Montejano, “El Concello de Gondomar prepara el primer memorial Manuel Barros, de atletismo”, Faro de Vigo, “Val
Miñor”, 19 maio 2001, pp. 12-13.
Ademais de facerse eco doutros actos celebrados no Concello de Gondomar, céntrase no anuncio da participación de Teatro do
Aquí na mostra de teatro coa obra Os papalagui, do mesmo xeito que Piforno Teatro con Acto imprevisto ou Teatro do
Morcego con Morte accidental dun anarquista, ofrendo ademais un breve resumo do argumento de cada obra. Adianta tamén
que a clausura correrá a cargo do grupo Vichelocrego coa peza Fedra o día 10 de xuño.
-V. M., “La obra ‘Ñikiñake’ abre la Mostra de Teatro de Gondomar, el sábado 10 de noviembre”, Faro de Vigo, “Especial
Gondomar”, 1 novembro 2001, pp. 12-13.
Dá conta da programación da Mostra de Teatro de Outono organizada para o mes de novembro polo Concello de Gondomar;
está previsto que actúen Ollomoltranvía representado Ñikiñake, a Compañía Pilar Pereira con Contrátenos, por favor, Teatro do
Adro con O bulubú do linier e Sarabela Teatro con O lapis do carpinteiro; sinálanse as características das obras e algúns datos
das compañías.
- A. G., “Teatro y títeres en “Outono 2001” en Gondomar”, Atlántico Diario, “Val Miñor”, 9 novembro 2001, p. 25.

Anuncia o programa cultural que o Concello de Gondomar ten previsto para os vindeiros meses. Durante o mes de novembro as
compañías Ollomoltranvía, Pilar Pereira, Teatro do Adro e Sarabela representarán, respectivamente, Ñikiñake, Contrátenos, por
favor, Bulubú do linier e O lapis do carpinteiro. En decembro terá lugar o ‘Festival Títeres Gondomar’, onde as comp añías La
tirita del teatro, Viravolta e Buratini poñerán en escena Te lo cuento, O candil marabilloso e A gaita que a todas facía bailar,
respectivamente.
Ver Teatro do Aquí. Ver
Compañía de Pilar Pereira.
Ver Ollomoltranvía. Ver
Sarabela Teatro.

Iª Mostra de teatro afeccionado Laxeteatro
Organizada por primeira vez pola Concellería de Cultura do Concello de Laxe, nace con carácter competitivo para fomentar a
arte escénica no municipio. Celebrouse entre os días 11 e o 13 de outubro. Nela participaron as seguintes compañías: o Grupo
de teatro de Antas de Ulla con Vodas de sangue, Grupo Adala con No San Campio, Airiños de Xuncos con O Bordelos e
Emeigual con Canas ó aire.

Iª Mostra de teatro clásico de Lugo
Organizada polo Concello de Lugo, celebrouse entre o 29 de xaneiro e o 4 de febreiro con cinco obras de teatro que se
representaron no Auditorio Municipal Gustavo Freire ás 20:30 h. Contou coa representación de grupos como Achádego Teatro
con Aulularia, ademais de compañías de fóra de Galicia como Teatro Corsario de Valladolid que representou Edipo rey ou El
Caballero de Olmedo escenificada pola compañía de Badaxoz Al-Suroeste Teatro. A clausura correu a cargo da compañía
santiaguesa Teatro do Noroeste con A Celestina. Ademais das postas en escena tamén se celebrou a conferencia “Os inicios do
teatro galego” da man do ensaísta e especialista en historiografía Francisco Pillado Mayor que se celebrou o día 30 no
Auditorio de Caixa Galicia.
Ver Teatro do Noroeste.

IIª Mostra de teatro afeccionado das Pontes
Organizada polo grupo Amigos do Teatro, está patrocinada polo concello Pontés e celebrouse ao longo do mes de marzo. Nesta
segunda convocatoria participaron: a Escola Municipal de Miño “Equus” coa peza Non se chora, que abriu
o certame o día 3; seguiulle o 17 Dequenquén coa peza Aquí non paga ninguén, de Darío Fo, e o día 24 actuou o Centro
Dramático Vilalbés con Tres na corda frouxa, unha adaptación de Luigi Lunari, mentres que pechou a mostra o 31 de marzo o
grupo anfitrión coa posta en escena de Pauto co demo.

VIIIª Mostra de teatro afeccionado de Pontevedra
Organizada polo Concello de Pontevedra dende hai oito anos, tivo como escenario as diversas parroquias de Pontevedra,
volvéndose a escenificar no Teatro Principal desta cidade ás nove e media da noite entre os días 25 e 30 de setembro, cunha
entrada de 200 ptas. Nela participaron os seguintes grupos: inaugurou a mostra A Mimosa con Expediente XL (Pánico en casa
Pepe), seguiulle Etrunoia o día 26 cunha peza do mesmo nome, ao día seguinte actuo o grupo Xenio coa obra As últimas
vontades; o día 28 actuou o grupo Arume coa peza Chambras, un texto orixinal de Xurxo Torres; o grupo Expresión con
Queridos Reis Magos participou na mostra o día 29 e pechou o día 30 a mostra a Aula de Teatro Municipal de Pontevedra con
Un millón de vacas.
Referencias varias:
-B. L., “Teatro dentro do teatro na segunda obra da Mostra, ‘Etrunoia”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 27 setembro
2001, p. 78.
Anuncia a representación deste grupo dentro da mostra cunha peza homónima, da que ofrece o argumento, o reparto e recolle
as declaracións do director do grupo nas que expresa a súa satisfacción por participar na mostra. En columna a

parte faise un pequeno percorrido pola historia do grupo teatral, sinalando aquelas obras representadas dende o seu nacemento.

- B. L., “As últimas vontades’ do grupo ‘Xenio’ no Teatro Principal”, Diario de Pontevedra, 28 setembro 2001, p. 78.
Apóiase nas declaracións de Manuel Solla, director da compañía Xenio, para achegarse á obra As últimas vontades,
representada dentro da VIIIª Mostra de Teatro Afeccionado de Pontevedra. Sinala que se trata dunha comedia que Solla cre moi
conveniente para uns tempos tan negativos coma os actuais, á luz dos temas que toca e da “pantomina” que realizan os actores,
que se citan seguidamente. Sobre a Mostra pensa que é positiva a coordinación que se dá entre os diversos grupos, pero lamenta
a falta de espacios para o teatro afeccionado na cidade. Ademais, dáse conta da estrea e do argumento de Chambras, da
compañía Arume, no marco do mesmo festival.
Ver Grupo de Teatro Expresión. Ver Teatre (Aula de
teatro do Campus de Pontevedra). Ver Grupo de Teatro
Xenio.

XVIIª Mostra internacional de teatro de Ribadavia
Baixo a organización do Concello de Ribadavia e en colaboración coa Concellería de Cultura, tivo lugar entre os días 18 e 24
de xullo baixo da dirección de Rubén García, tendo como marco a Praza Maior de Ribadavia, o Auditorio do Castelo dos
Sarmientos e as rúas do barrio xudeu, celebrándose nesta edición tamén na Igrexa da Madalena algunha das postas en escena.
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 mo stra e que supón a invitación para participar no vindeira edición.
Participaron un total de catorce compañías, das que catro eran estranxeiras e outras de diversos lugares de España, cun total de
dezaseis espectáculos. Conta cun orzamento de 13 millóns de pesetas financiados en parte pola Consellería de Cultura e por
Caixanova. As entradas custan 600 ptas. para os adultos e 400 ptas. para maiores de 65 anos, os nenos e os estudiantes. Nesta
décimosétima edición o pregoeiro foi Manuel Lourenzo, a quen se lle outorgou o Premio Abrente de Honra 2001. As
compañías galegas participantes foron: Teatro do Aquí con Os papalagui, dirixida por Roberto Vidal Bolaño; Lagarta, Lagarta
con Cartas de amor e Teatro do Noroeste en colaboración co Centro Dramático Galego que puxeron en escena Mar revolto, de
Roberto Vidal Bolaño. Entre as actividades paralelas este ano organizouse un cursiño impartido por Ángel Facio baixo o título
“Cursiño acelerado para defenderse do director”, celebrado entre o 20 e 24 de xullo na Casa da Cultura. Este ano o premio do
público premiou a posta en escena de Teatro Meridional Calisto. Historia de un personaje, peza en forma de monólogo na que
o actorÁlvaro Lavín interpreta a máis de vintecinco personaxes.

Referencias varias:
- E. A. R., “La Mostra de Teatro de Ribadavia incluye diez estrenos absolutos en Galicia”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Ourense”, 17 xuño 2001, p. 11.
Anúncianse as principais novidades da XVIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Indícase que a organización optou
polo “teatro de formato clásico” e sinálanse as diferentes obras da Mostra, que contará con dez estreas absolutas en Galicia, coa
participación de catorce compañías e mais que o encargado de ler o pregón inaugural será Manuel Lourenzo.

- Emma Araújo, “Ribadavia se viste de teatro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 xuño 2001, p. 31.
Dá conta dos diferentes espectáculos que se presentan na mostra dos que destaca as adaptacións de autores como Shakespeare
ou Lope de Vega. Tamén se destacan os traballos do CDG con Mar Revolto e a obra Calisto do Teatro Meriodinal. Faise
referencia ao teatro infantil que sempre tivo un oco nesta mostra e remata indicando que o pregoneiro nesta ocasión é Manuel
Lourenzo, Premio Nacional de Teatro en 1997.
- Emma Araújo, “Ribadavia é un escenario”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 23 xuño 2001, p. 2.

Breve conversa con Rubén García, programador dende hai dezasete anos da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, na
que recalca a necesidade dun meirande apoio institucional e mais destaca que nesta edición hai unha aposta forte cara aos
nenos.
- Emma Araújo, “Ribadavia prepara los escenarios de la Mostra y abre la reserva de entradas”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Ourense”, 15 xullo 2001, p. 11.
Comenta os preparativos para a MIT de Ribadavia e anúnciase que esta edición de 2001 contará con Manuel Lourenzo como
pregoeiro, que se manterá o servicio de reserva telefónica de entradas e mais que se aumentará o control dos nenos de curta
idade que accedan ao interior do auditorio do castelo.
- M. Macia, “A Mostra non é un festivaliño calquera”, La Región, 16 xullo 2001, p. 8.

Conversa co organizador do certame, Rubén García, que manifesta, para comezar, os nervios e o entusiasmo que sente perante
unha nova edición. Tamén se refire á preparación que esixe e ao prestixio do Festival de Ribadavia, que presenta sempre un
cartel ambicioso e recoñecido, este ano mesmo con dez estreas absolutas. A seguir, gaba a actitude do público, entendido e
caloroso, e recoñece que o orzamento ficou desfasado, polo que entende que necesita máis apoio empresarial e institucional.
Así mesmo, concrétase o programa de apertura, dáse información do prezo, investimento e

outros aspectos e afírmase que esta edición supón unha volta aos textos clásicos, aínda que os espectáculos modernos terán
tamén o seu lugar.

- Mónica Macía, “La Mostra de Teatro de Ribadavia arranca con el pregón de Manuel Lourenzo y ‘Otelo”, La Región, 18 xullo
2001, p. 4.
Infórmase dos preparativos da primeira xornada da mostra, que abre Manuel Lourenzo como pregoeiro. Alúdese ás malas
condicións metereolóxicas e á aparatosa montaxe do espectáculo Otelo, el Moro, do Centro Andaluz de Teatro, á vez que á boa
marcha da venda de localidades. Noutro apartado, presenta os actores de sona que estarán presentes: Roberto Vidal Bolaño (con
Os Papalagui), Mabel Rivera (en Cartas de amor, xunto con Xosé Manuel Oliveira “Pico”) e Manuel Lourenzo, encargado do
pregón.
- X. M. R./E. A., “Ribadavia, o escenario de Galicia”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 18 xullo 2001, p. 7.
Noticia que fai referencia ás actividades programadas para a xornada inaugural da XVIIª Mostra Internacional de Teatro de
Ribadavia. Comenta que para os organizadores a meteoroloxía se converteu nunha obsesión e sinálase que a Mostra se
inaugurará co pregón de Manuel Lourenzo e coa representación de Otelo, el Moro a cargo do Centro Andaluz de Teatro.

- Xosé Manuel Rodríguez, “A Mostra de Teatro de Ribadavia ofrece once obras inéditas en Galicia”, La Voz de Galicia,
“Televisión y espectáculos”, 18 xullo 2001, p. 64.
Destaca o feito de que esta nova entrega da MIT inclúa once estreas absolutas en Galicia, aínda que o espectáculo de Les
Bigbrozeurs foi anulado. Tamén detalla por completo o programa e sinala que Manuel Lourenzo, que vai recibir o Premio de
Honra Abrente, lerá o pregón. Amais disto, ofrece información sobre cuestións organizativas e o “Cursiñoacelerado para
defenderse do director”, que impartirá Ángel Facio.
- E. A. R., “Ollos da Polinesia, mirada de nenos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 19 xullo 2001, p. 8.
Anuncia o programa do segundo día da MIT que contará coa participación do grupo Teatro do Aquí coa obra Os papalagui,
que amosará as reflexións dun xefe dunha tribo Samoana da Polinesia, e mais do grupo aragonés Pai que se centrará no teatro
para nenos.
- E. A. R., “De novo, o público sempre ten a razón”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 19 xullo 2001, p. 9.
Fai referencia a que a MIT de Ribadavia herda dúas iniciativas que tiveron grande éxito na anterior edición, o premio do
público ás mellores obras e mais os foros de estudio para a xente do teatro, que será incrementado este ano cun “Cursiño
acelarado para defenderse do director”.

- María Rodríguez, “As asociacións apoian o certame”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 19 xullo 2001, p. 10.
Reprodúcense as declaracións dalgúns dos representantes do mundo cultural da capital do Ribeiro nas que amosan un grande
interese polo certame teatral. Sinalan que é positivo e imprescindíbel para Ribadavia, mais destacan que as institucións teñen
que prestar máis apoio económico á MIT dado que é “un patrimonio cultural que hai que coidar para que perdure no tempo”.

- Mónica Macía, “Ribadavia xa é capital da escea”, La Región, 19 xullo 2001, p. 5.

Páxina dedicada á Mostra de Ribadavia que en diversos espacios atende á información que xerou a primeira xornada da
decimosétima edición, especialmente, con referencia ao pregón. Del sinálase que Manuel Lourenzo fixo un “discurso
politicamente incorrecto” no que lembrou as orixes do teatro galego en “tempos difíciles” e moi ligado a este certame. Despois
de sinalar a presencia de diversas autoridades no acto, retoma o pregoeiro, que pediu respecto para o teatro e máis cartos para a
Mostra, tendo en conta que o orzamento ficou conxelado e destaca a importancia que ten para a comarca este encontro teatral.
Así mesmo, defendeu o teatro galego porque foi feito “á marxe do establecido e contra o establecido”, clave para entender a súa
existencia, e reclamou para Ribadavia a capitalidade teatral de Galicia. Por outra banda, recolle as declaracións das autoridades
municipais sobre o financiamento e alude á anulación da obra do Centro Andaluz de Teatro debido á chuvia. Finalmente,
avánzase o programa para o segundo día.

-Xosé Manoel Rodríguez, “A concesión do premio Abrente é para Lourenzo ‘un orgullo por vir dos amigos da profesión”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 19 xullo 2001, p. 6.
Comenta que Manuel Lourenzo foi o pregoeiro desta mostra e que defendeu a Ribadavia como capital do teatro galego e
lembrou “a historia teatral da capital do Ribeiro e da xente vencellada a esta experiencia”. Tamén fai referencia á entrega a
Manuel Lourenzo do segundo Premio de Honra Abrente, e indica que o galardón foi recibido polo premiado con grande orgullo
e satisfacción por se tratar dun galardón vinculado a unha etapa que serviu para pór en marcha o teatro en Galicia.

-Xosé Manoel Rodríguez, “Somos el festival teatral de Galicia”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 19 xullo 2001, p. 7.

Entrevista coa responsábel de Cultura do Concello de Ribadavia, Mª José Escudero, na que repasa algunhas das características
da XVIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Láiase de dispor do mesmo orzamento que o pasado ano, posto que
sempre veñen as mellores compañías. Destaca as actividades paralelas da Mostra e remata subliñando que este certame é “un
referente para toda Galicia”.

- Xosé Manuel Rodríguez, “Manuel Lourenzo pide que Ribadavia sexa ‘a capital teatral de Galicia”, La Voz de Galicia,
“Espectáculos”, 19 xullo 2001, p. 59.
Resume a xornada inaugural da MIT, que non puido ver representada a montaxe de Centro Andaluz de Teatro polas adversas
condicións metereolóxicas, de aí que faga alusión en exclusiva ao pregón. Sinala que neste acto inaugural Manuel Lourenzo
fixo fincapé na débeda que Galicia ten co certame e cos precursores de Abrente, de aí que designe a capital do Ribeiro como
capital galega do teatro. Así mesmo, reflicte que o pregoeiro reclamou mellores infraestructuras para crear esa cidade do teatro
e que recorreu á súa experiencia para confirmar a proxección exterior da Mostra. Ademais, recolle as palabras de Lourenzo nas
que enxalzou “a bagaxe histórica e cultural de Ribadavia”.
- AFA, “Termómetro teatral”, O Correo Galego, “AFA”, 20 xullo 2001, p. 31.
Refírese ao contido do pregón lido na inauguración da mostra por Manuel Lourenzo no que destacou a importancia deste
evento para Galicia, considerándoa un “termómetro” para o teatro galego. Tamén se refire ás primeiras postas en escena e
adianta a presencia de actores da talla de Roberto Vidal Bolaño ou Xosé Manuel Oliveira “Pico”.
-Emma Araújo, “Ribadavia exilia la lluvia y sube el telón”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 20 xullo 2001, p.
7.

Dáse noticia que trala chuvia da xornada inaugural da MIT os nenos invadiron a praza Maior de Ribadavia para ver a
representación do grupo aragonés Pai. Alúdese tamén á perda económica que supuxo a cancelación da representación de Otelo,
el Moro, do Centro Andaluz de Teatro, na noite inaugural da Mostra.
- Mónica Macía, “O mundo que o telón non deixa ver”, La Región, “Teatro en Ribadavia”, 20 xullo 2001, p. 10.
Describe a infraestructura e a organización da MIT coa intención de dar a coñecer o que se move detrás do telón. Por unha
banda, refírese ao persoal dependente do concello, que suma unhas vinte persoas entre infraestructuras e información, e pola
outra detense no conxunto de actores, directores e técnicos e a incidencia que este grupo ten na vida da vila. O organizador
Rubén García detalla a seguir os preparativos que teñen lugar ao longo do día, incluídos o aloxamento e os gustos
gastronómicos da familia do teatro. Noutros apartados, achégase información sobre a reserva de entradas e cítanse as actuacións
do día anterior, ademais de adiantar a programación para este día.
- X. M. R., “A Mostra abre hoxe o seu ‘Cursiño acelerado para defenderse do director”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Ourense”, 20 xullo 2001, p. 8.
Refírese á iniciativa, promovida pola Asociación de Actores e o IGAEM dentro da Mostra de Ribadavia, de facer un “Cursiño
acelerado para defenderse do director”. Indícase que o director do curso será o autor e director teatral Ángel Fancio e
finalmente faise un repaso á traxectoria deste director madrileño.

- E. A. R./X. M. R., “O público espalda o cartel da MIT”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 21 xullo 2001, p. 6.
Sinálase que máis de catrocentas persoas acudiron á representación de Os Papalagui, de Teatro do Aquí, no Castelo dos
Sarmiento dentro do “primeiro día de verdadeira andaina da MIT”, dado que a xornada inaugural ficara reducida aos actos
protocolarios por mor da chuvia.
- Camilo Franco, “Calisto contra o tópico”, La Voz de Galicia, “Crítica”, 22 xullo 2001, p. 72.
Ao seu parecer, o espectáculo Calisto, da compañía Meridional, rachou esquemas establecidos, por exemplo, sobre “o
aburrimento dos clásicos”. Indica, así mesmo, que nel se establece “un intenso diálogo entre un actor e o seu personaxe” que
procura seducir ao público. A pesar de que o Auditorio non favorece a intimidade, pensa que Álvaro Lavín achégalle ao
espectador unha multitude de personaxes de maneira impecábel.
- E. A. R./X. M. R., “Calisto pasou polo Ribeiro”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 22 xullo 2001, p. 5.
Informa de que durante esta edición da mostra internacional se representou Calisto, historia dun personaxe que Teatro
Meridional representou ante preto de seiscentos espectadores, do mesmo xeito que Xosé Manuel Oliveira “Pico” e mais Mabel
Rivera puxeron en escena Cartas de amor. Finalmente, anúnciase o programa do día seguinte da MIT.

- Camilo Franco, “Actuando”, La Voz de Galicia, “Crítica”, 23 xullo 2001, p. 67.

Na obra Cartas de amor, de Lagarta, Lagarta, ve un traballo “apreciable” dos actores Mabel Rivera e Xosé Manuel Oliveira
“Pico”. Destaca a “interpretación sixela, directa”, co “punto de inxenuidade” necesario para contar historias de “vida enteira”.
Segundo el, estamos ante unha historia sentimental interpretada humanamente e moi próxima ao público que pode chegar á
catarse.
-Enma Araújo, “La Mostra convierte a Ribadavia en escenario para todos los géneros”, La Voz de Galicia, 23 xullo 2001, p. 67.

Vaticina a dous días da clausura do certame o seu éxito, que se certifica na grande afluencia de espectadores, na propia
condición teatral da vila e na diversidade das obras, como se advirtiu nas últimas xornadas, que conxugaron traballos infantís
como os Cuentos de la Maleta e unha obra intimista como Cartas de amor. Tamén sinala que o Auditorio segue a ser o
escenario protagonista, xa que o público ribadaviense prefire o teatro de contido clásico, como é Nacidos culpables, de
Tanttaka, premio de público da Mostra anterior, á espera do galardón desta edición e da entrega do Premio Abrente a Manuel
Lourenzo.

- Emma Araújo, “El recorte económico se contrapone con la afluencia de espectadores a la Mostra”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Ourense”, 24 xullo 2001, p. 3.
Afírmase que co gallo do pechamento da XVIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia Manuel Lourenzo recibirá
o IIº Premio de Honra Abrente e asemade destácase que esta mostra, pese a ter un notábel éxito de público, non ten un aumento
de orzamento dende a súa primeira edición feito que a organización acha prioritario co fin de manter a calidade da
programación.

- Mónica Macía, “Empate no 'ranking' das mellores obras”, La Región, 24 xullo 2001, p. 4.
Recolle as declaracións do director da Mostra, Rubén García, a respecto do público. Nelas, di que se sente moi satisfeito da boa
resposta (unha media de 600 espectadores diarios) ante un programa no que se apostou polo texto e a interpretación, como se
pode desprender da boa acollida de El Caballero de Olmedo (Al Suroeste Teatro) e de Cartas de amor (Lagarta, Lagarta). En
referencia ao Premio do Público, García sinalou que este ano o galardón ía estar moi reñido pola calidade das obras. Ademais,
lémbrase os actos para este día, entre eles, a entrega a Manuel Lourenzo do Premio Abrente, do cal o premiado asegurou
sentirse orgulloso polo recoñecemento ao seu labor no mundo do teatro.
- Enma Araújo, “Calisto conquista a los espectadores de la Mostra en una edición de corte clásico”, La Voz de Galicia, 25 xullo
2001, p. 84.

Balance da decimosétima edición da MIT, na que o Premio do Público recaíu en Calisto. Historia de un personaje, no que o
actor Álvaro Lavín interpretou 24 personaxes sen se mover dunha cadeira. Tamén apunta que a votación estivo moi igualada e
que esta obra resume o espírito do programa, centrado na recuperación do teatro de corte clásico, pero sen esquecer
manifestacións doutro tipo. Así mesmo, sinálase que o futuro do festival depende en boa medida do aumento do orzamento por
parte das institucións, toda vez que nos próximos días se coñecerá se é incluído no programa de financiamento do Instituto
Nacional de Artes Escénicas.
- Mónica Macía, “O público premiou un monólogo de “Teatro Meridional” sobre o personaxe de Calisto”, La
Región, 25 xullo 2001, p. 9.
Crónica da derradeira xornada da Mostra Internacional, que contou cunha apretada axenda final, e balance do certame en cifras.
Para comezar, fai referencia á entrega do IIº Premio do Público ao espectáculo Calisto. Historia de un personaje, da Compañía
Teatro Meridional, polo que foi convidada a participar na seguinte edición pero fóra de concurso, que foi seguida de perto por
Pepe el romano, do grupo Traspasos. Alén disto, alude ao Premio Abrente de Honra que recibiu Manuel Lourenzo polo seu
contributo á creación dunha mostra de teatro galego en Rivadavia dende 1972 e como galardoado en varias edicións. Ademais,
transcribe as declaracións do director do festival, Rubén García, que se congratulou do apoio do público á MIT.

- E. P, “Teatro desmantelado”, O Correo Galego, 26 xullo 2001, p. 35.
Contrasta o éxito organizativo e de asistencia co futuro incerto que presenta a MIT, a xuízo de Rubén García, que como
responsábel do festival liga futuras edicións ao apoio económico das institucións. Por último, repasa o apartado de premios do
festival.
- Inma López Silva, “Ribadavia e o teatro”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 87, 29 xullo 2001, p. 2.

Refírese ao labor do asociacionismo cultural como arma de traballo antirréxime nos últimos anos do franquismo e céntrase no
labor levado a cabo polos mozos da asociación Abrente de Ribadavia que, a finais dos 60 e primeiros dos 70, matinaban por
ónde canalizar os seus esforzos e ansias galeguistas, ao mesmo tempo que lle daban un selo de orixinalidade e autonomía á súa
asociación. Sinala que comezaron como cineclube, pero que logo se preocuparon pola actividade teatral en Galicia e crearon a
Iª Mostra de Teatro de Ribadavia e o Iº Concurso de Textos Teatrais en 1973, que se celebraron de forma constante ata 1980.
Salienta o seu carácter fundamental, xa que supuxeron o acontecemento máis relevante con respecto ao teatro galego dos
últimos 25 anos e foron a base sobre a que se sustentou o fenómeno do festival de teatro como evento difusor e como foro de
diálogo de enorme productividade nos procesos de normalización. Finalmente, apunta que as Mostras foron retomadas coa
forma de Festival Internacional de Teatro e que pretenden ser un lugar de encontro, de mostra e, sobre todo, de aprendizaxe e
diálogo.

Ver Teatro do Aquí. Ver
Centro Dramático Galego. Ver
Lagarta Lagarta.

VIª Mostra de teatro de Ribeira
Organizada polo Concello de Ribeira coa colaboración da Deputación da Coruña e a Fundación Caixanova, celebrouse todos os
venres entre o 21 de setembro e o 5 de decembro no Auditorio Municipal, a excepción da actuación de Sarabela Teatro que se
celebrou no polideportivo Santa Uxía. Na mostra participaron once compañías e foi inaugurada por Ollomoltranvía con ÑikiÑaque. A Escola Municipal de teatro de Ribeira realizou tres actuacións: o 11 de outubro con O achado do castro, o 31 de
outubro con O segredo das mulleres e o 5 de decembro con Por nosotras que clausurou a mostra. Tamén contou coa
representación de Sarabela Teatro con Sexismunda, Candelexas con Cando os bancos falan e Tristrans con A capela o muerte.

Referencias varias:

José Manuel Pena, “Pecha a mostra de teatro en Riveira con éxito”, Diario de Arousa, “Opinión”, 10 decembro 2001,
16.
Informa da clausura da Mostra teatral organizada polo Concello de Ribeira e sinala que a última peza representada foi O
achado do castro, posta en escena pola Escola Municipal de Teatro. Eloxia o traballo desta compañía e a iniciativa do concello
pola promoción que fai do teatro.

Ver Ollomoltranvía.
Ver Sarabela Teatro.

IIª Mostra de teatro universitario da Universidade de Santiago de Compostela
Celebrouse entre os días 7 e 23 de maio e tivo como escenarios o Salón Teatro e a Sala Nasa, baixo a coordinación da Aula de
Teatro da USC e coa producción do Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios á Comunidade Universitaria. Nesta
edición participaron os seguintes grupos galegos: Captatio Benevolentiae con Os pintores non teñen recordos de Darío Fo,
Teatro de Inglés con A midsummer night’s dream, de Shakespeare; Fatuati coa creación colectiva A LOCAAA morte dun
peDANTE, Comité Pro Autores Perseguidos con dúas adaptacións de Patricia Piñeiro; Obradoiro de teatro de Itaca cunha
creación colectiva, a Aula de Teatro de Ourense con Vodas de sangue, de Federico García Lorca, todos estes representados no
Salón Teatro, mentres que Eis con Polaroid, de Suso de Toro; Hac Luce da Universidade da Coruña coa creación colectiva O
Campo, Teatro de Francés con Candide, de Voltaire; Teatro de Alemán con Biedermann und die Brandstifter, de Max Frisch;
Cadáver exquisito con As cancións do Caesar, de Fernando Epelde; Ápeirón Teatro con Luces-Baixo-A-Area, baseada en textos
de García Lorca, e Nús con Espiral (Traxicomedia lisérxica), de Iván López, representaron na Sala Nasa.

Vª Mostra de teatro afeccionado galego de Sanxenxo
Naceu no ano 1997 e celebrouse na primavera organizada pola Asociación de Prevención e Loita contra a Droga Avante, coa
colaboración do Ministerio de Asuntos Sociais e a Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. No 2001 celebrouse entre o 16 e
o 30 de decembro e as representacións tiveron lugar no cine Rías Baixas de Sanxenxo. Os grupos afeccionados que participaron
foron O Tarabelo coas pezas O meu pai e as catro pezas breves A Casilda, A Carta, A Manta e Maese Pathelín, todas elas de
autores anónimos; Fonte da Tella con O achado do castro, de Manuel Núñez Singal; e o grupo teatral Pingallas con En todas as
casas cocen fabas. Pechou a mostra o grupo teatral da asociación Avante que representou as obras Historia de María Atrapada,
de Roberto Salgueiro e Casados de pouco, de Varela Buxán.

Referencias varias:
-A. R., “Avante organiza una nueva edición de su ‘Mostra de teatro afeccionado’”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra//Sanxenxo”, 9 decembro 2001, p. 21.

Anuncia a inauguración da 5ª Mostra de teatro afeccionado e sinala que nela actuarán os grupos de teatro O Tarabelo de
Sanxenxo (representando O meu pai, Maese Patelín e Se o sei non volvo á casa), Fonte da Tella de Soutomaior, Píngallas de
Caldas de Reis e Avante.
- A. R., “Avante inaugura su ‘Mostra de Teatro Galego Afeccionado de Sanxenxo’”, Diario de Pontevedra, 16 decembro 2001,
p.25.
Informa do comezo da “Mostra de Teatro Galego Afeccionado de Sanxenxo”, organizado pola asociación Avante para a
prevención, loita contra a droga e axuda aos drogodependentes. Ademais de sinalar as actuacións previstas, informa da
existencia dun servicio de autobús e do prezo das entradas.
- A. R., “El teatro será el principal protagonista en Sanxenxo y O Grove”, Diario de Pontevedra, 22 decemb ro 2001, p.
25.
Dá conta do cambio sufrido na programación da Mostra de Teatro de Sanxenxo xa que o grupo Tarabelo non poderá
representar, como estaba previsto, Se o sei non volvo á casa e no seu lugar ofrecerán catro pequenas obras: A casilda, A carta,
A manta e Maese Pathelín. Tamén informa da inauguración do “Iº Certame de teatro afeccionado do Grove", que terá lugar na
Casa da Cultura da localidade e á que asistirá o actor Ernesto Chao.

- A. R., “La agrupación ‘Pingallas’ en la ‘Mostra’ de teatro de ‘Avante”, Diario de Pontevedra, 29 decembro 2001, p.16.
Comenta que a penúltima representación da Mostra de teatro de Avante será En tódalas casas cocen fabas, interpretada pola
agrupación Pingallas. Apunta algúns datos sobre a agrupación e sinala que a obra é de autoría propia e trata da marxinación
social da muller.
-A. R., “La asociación contra la drogadicción ‘Avante’ clausura la ‘mostra’ de teatro”, Diario de Pontevedra, 30 decembro
2001, p.17.
Informa da clausura da mostra, que na súa última xornada contará coa representación das obras Historia de María atrapada e
Casados de pouco, ambas interpretadas pola agrupación local. Ademais de sinalar o argumento das pezas, fai un repaso dos 15
días que durou a mostra.
Ver Fonte da Tella.

IIª Mostra de teatro afeccionado de Verín
Organizado por segundo ano pola Delegación Provincial da Consellería de Cultura, O Instituto Galego de Artes Escénicas e
Musicais e o Concello de Verín, celebrouse entre os días 27 e 31 de decembro, tendo como escenario o Salón de Actos da Casa
da Cultura do Concello. As compañías participantes nesta segunda edición foron Teatro Avento con ¿Quen matou a Mari
Lauri?, Teatro Akatro con Glum, o planeta das cores, Paparota Teatro con Noveccento, Os Tirinautas con Un bufete tolo e
Bucanero con Jánsel e Pónsel.
Ver Bucanero.

IIIª Mostra internacional de teatro universitario de Vigo
Promovida polo Instituto das Artes Escénicas e Musicais, está organizada pola Compañía Teatro de Ningures co patrocinio do
Vicerrectorado de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo e conta coa colaboración da Facultade de Belas Artes, do
Concello de Pontevedra e Caixanova e está coordinada por Casilda García Alfaro. As representacións desenvolvéronse nos
Campus de Vigo e Pontevedra e tiveron lugar durante os meses de abril e maio, participando compañías de Honduras, Francia,
Italia e Extremadura, ademais das representantes das Universidades galegas. No Campus de Vigo celebráronse no Auditorio do
Concello do 17 ao 21 de abril e participaron a Aula de Teatro Teatre do Campus de Pontevedra con A desaparición de Wendy,
de Benet i Jornet; a Aula de Teatro do Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela con Medea: arroutadas e
delirio dunha histérica en terras de Corinto, de Fermín Cabal; a Aula de Teatro Maricastaña do Campus de Ourense con Vodas
de sangue, de Federico García Lorca. No Campus de Pontevedra celebrouse entre o 29 de abril e o 4 de maio escenificándose as
obras no Auditorio Caixanova, na Facultade de Belas Artes e no Teatro Principal, onde actuou a Aula de Teatro Espido do
Campus de Vigo con Ubu Rei, de Alfred Jarry.

Referencias varias:

-B. L., “Grupos de Venecia e Honduras, na III Mostra de Teatro Universitario”, Diario de Pontevedra, “Diario de
CulturaOcio”, 7 abril 2001, p. 64.
Adianto da programación da terceira edición da mostra, fixándose especialmente naqueles grupos de fóra. Sinala as datas de
celebración en cada unha das cidades, Vigo e Pontevedra, a participación das aulas de teatro das tres universidades e os
organizadores, así como os escenarios.
- Cristina Melón, “Grupos de Iberoamérica y Europa actuarán en la Mostra de Teatro Universitario”, Atlántico Diario, “Vigo”,
7 abril 2001, p. 11.
Anuncia as datas de celebración da mostra en Vigo e en Pontevedra, a participación dos diferentes grupos tanto galegos coma
foráneos e as pezas que porán en escena. Faise eco das palabras do Vicerrector de Extensión Universitaria nas que sinala a
mostra como colofón ao traballo de todo o ano nas aulas de teatro, así coma as de Casilda García, organizadora da mostra nas
que destaca a calidade dos participantes.
-P. Piñeiro, “Grupos de París y Honduras participarán en el tercer festival de teatro universitario”, Faro de Vigo, “Vigo”, 7 abril
2001, p. 12.

Ademais de citar aos grupos foráneos que participan na mostra e as diferentes aulas de teatro coas súas respectivas pezas
teatrais, sinala as datas, escenarios e os organizadores.
- C. d. U., “Mostra de teatro na universidade olívica”, O Correo Galego, “O Correo da Universidade”, 18 abril 2001, p.
2.
Detállanse todas as representacións, de nove grupos teatrais, que terán lugar en Vigo e Pontevedra durante o desenvolvemento
da Mostra Internacional de Teatro Universitario de Vigo.
-B. L., “Parole e música’ inicia a Mostra de Teatro Universitario en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 30
abril 2001, p. 36.
Ademais de achegarnos o argumento da peza representada polo grupo italiano participante nesta edición da mostra, tamén
sinala outras características desta como quén a organiza, os patrocinadores ou as datas de celebración.
- B. L., “As ‘pandillas’ de mozos en Latinoamérica, tema da Mostra Universitaria”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 1 maio
2001, p. 64.

Dá conta da posta en escena do grupo convidado de Honduras á mostra de Vigo, Teatro Taller de Tegucigalpa, que puxo en
escena unha peza na que se aborda a problemática dos grupos de mozos nas rúas latinoamericanas. Recolle as declaracións do
seu director nas que fala da orixe desta problemática e do significado da peza.
-B. L., “A Aula de Teatro de Vigo lanza unha crítica ó poder a través de ‘Ubu rei”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 3
maio 2001, p. 66.
Céntrase na representación, dentro da mostra de teatro universitario que se desenvolve no Campus de Pontevedra, do grupo
Teatro Espido da Aula de Teatro do Campus de Vigo que representou Ubu rei. Destaca a arriscada posta en escena e recolle as
declaracións de Uxío Ramos, membro do grupo, nas que fala do interese e significado da obra, pasando logo a referirse ás
dificultades que ten o teatro universitario en Galicia.
- Iván Fernández Diéguez, “Crónica dunha MITEU anunciada. 3ª Mostra de Teatro Universitario do Campus de Vigo”, Revista
Galega de Teatro, nº 27, verán 2001, pp. 27-28.
Dáse conta da celebración en Vigo e en Pontevedra deste encontro. Tamén se relaciona as orixes desta mostra coa de Ourense.
Despois coméntase a escasa presencia de público. Asemade, menciónase os grupos estranxeiros que participaron en Vigo. Logo
preséntase o programa desenvolvido en Pontevedra. Acábase mencionando a carencia nesta mostra de talleres teatrais.

Ver Maricastaña (Aula de teatro do Campus de Ourense).

XXIIª Mostra de teatro de Vilalba
Organizada pola Concellería de Cultura, Educación e Mocidade coa colaboración da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia
e da Deputación de Lugo, ademais do IGAEM. Na edición do 2001 tivo lugar no Auditorio de Vilalba os días 10, 11, 16, 17, 23
e 24 de novembro, con representacións ás 21:00h e cunha entrada de 200 ptas. As actuacións correron a cargo de: Grupo teatral
Nova Escena con Albo Neves e as sete perdidiñas, Falcatrueiros con As criadas e Amigos do Teatro con O menciñeiro a paus.

IVª Mostra de teatro de Vilanova de Arousa
Organizada pola Concellería de Cultura do Concello de Vilanova de Arousa, que a partir desta edición conta con novidades de
contido e organización, entre elas a entrada do Concello na programación do IGAEM, que supón a posibilidade de contar con
espectáculos periodicamente que entran no circuíto galego. Na edición de 2001 celebrouse os sábados dos meses de xullo e
agosto, tendo comezado o día 20 de xullo co Grupo Municipal de Teatro de Ribeira que escenificou Cousas de Daniel Alfonso
Castelao, seguiu a obra Bodas de sangre a cargo do grupo Atrezzo Teatro, A pousada de Petra Cotón, de Teatro Ditea, O
cantante e as mulleres de Migallas e Acto imprevisto de Pífano, estas dúas cambios de última hora por enfermidade dos
respectivos intérpretes.

Referencias varias:
- B. L., “Vilanova prepara a IV Mostra de Arousa”, Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 10 marzo 2001, p.
63.
Breve nota na que dá conta dos preparativos da próxima edición da Mostra da Arousa na que adianta que haberá cambios.
Sinala que o Concello de Vilanova se incorporou á programación do IGAEM o que conleva a presencia de

espectáculos máis a miúdo, ademais de que este está a participar na Feira do Teatro de Galicia para contratar as obras que
participarán. Remata sinalando que a mostra será nos meses de xullo e agosto.
- I. T., “La Concejalía de Cultura prepara la programación de la IVª Mostra de Teatro”, Diario de Arousa, “Vilanova-A Illa”, 11
marzo 2001, p. 25.
Céntrase nos preparativos da IVª Mostra de Teatro de Vilanova de Arousa organizada pola Concellería de Cultura deste
Concello. Sinala que a institución participou na Feira de Teatro de Galicia para escoller os espectáculos que máis se adaptaban
ao público e locais que acollen as representacións, ademais de sinalar algunhas novidades na organización e contidos.

Ver Migallas no apartado VII. 3. 2. 3. 1 deste Informe.

Xº Outono de teatro de Carballo
Organizado pola Asociación Cultural Telón e Aparte, baixo a dirección do seu presidente, Alberto Sueiro, e a Concellería de
Cultura do Concello de Carballo, nesta edición levou como título “Dez anos de Outono de Teatro”, e a súa pretensión foi facer
unha revisión da historia do certame. O programa de actuacións desenvolveuse entre os días 5 e 10 de novembro e contou coa
presencia das compañías galegas Teatro do Morcego con Os patios da memoria e Sarabela Teatro con Sexismunda, ademais
doutras de fóra de Galicia. Como actividades paralelas a este evento desenvolveuse unha exposición coa historia do festival,
unha ruta de contacontos baixo o título de “Rúa dos contos”, así como un concurso de teatro lido para escolares e un certame de
dramatización de monólogos cómicos. Tamén se entregou un premio outorgado polo público á mellor representación do que se
dá conta no apartado X. 3 deste Informe.
Referencias varias:
- Ramón Busto, “Teatro do Morcego inaugura el lunes el X Outono de teatro de Bergantiños”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 30 outubro 2001, p. 35.

Dá conta da inauguración do Festival Internacional Outono de Teatro e informa do programa de representacións previstas para
os vindeiros días. Sinala que esta edición pretende ser un recordatorio dos 10 anos de existencia do certame e comenta as
actividades paralelas preparadas pola asociación organizadora.
- Ramón Busto, “Mañana comienzan las representaciones de ‘Outono de Teatro’ de Carballo, que llega a su décima edición”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4 novembro 2001, p. 29.

Sinala que a décima edición do certame se inaugura coa representación de Os patios da memoria de Teatro do Morcego. Tamén
sinala as actividades paralelas para conmemorar o décimo aniversario como a exposición “Des anos de Outono de teatro” que
se exporá na Casa da Xuventude así como o Certame Galego de dramatización de monólogos cómicos, cun premio de 50.000
ptas. ou o Concurso escolar de Teatro lido con premios en libros.
-M. C. S., “Una exposición repasa diez años de teatro en Carballo”, La Opinión, “Carballo/Costa da Morte”, 6 novembro 2001,
p. 19.
Informa da inauguración da mostra ‘Dez anos de Outono de Teatro’ na que se reúne material vinculado a estes dez anos de
existencia do Outono Teatral. A primeira representación desta edición foi Os patios da memoria de Teatro do Morcego e está
previsto que nos próximos días actúen Sarabela representando Sexismunda, a agrupación teatral Ylliana con Rock&Clown,
Tanttaka Teatroa con Novecento, el pianista del océano e Avner Eisenberg co espectáculo Exceptions

to gravity. Os organizadores da mostra tamén convocaron un certame galego de ‘Dramatización de monólogos cómicos’ e un
‘Concurso escolar de teatro lido’.

- Mari Carmen Suárez, “Sarabela recoge el premio del festival teatral carballés”, La Opinión, “carballo/costadamorte”, 8
novembro 2001, p. 19.
Ver Premio Outono de Teatro, no apartado X. 3. deste Informe.
- R. Busto, “La comp añía Sarabela atrae a cientos de personas al ‘Outono de Teatro’ de Carballo”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 8 novembro 2001, p.30.
Comenta que hoxe Tanttaka Teatroa representará Novecento, el pianista del océano e sinala algunha característica da peza.
Tamén indica que á función de onte asistiron 250 persoas e que nela Sarabela Teatro recibiu o premio que o público lles
concedeu na edición do ano pasado.
Ver Teatro do Morcego.
Ver Sarabela Teatro.

Sábados teatrais de Narón
Organizados polo Padroado de Cultura do Concello de Narón, coa colaboración do IGAEM e da Deputación da Coruña,
celébranse no Auditorio Municipal de Narón durante os meses de xaneiro a abril. No ano 2001 participaron as seguintes
compañías: Centro Dramático Galego con Calígula, Produccións Librescena con Otelo, Teatro do Atlántico con Solo para
Paquita, Áncora Produccións con Sucesos, Teatro do Morcego con Os piratas-Branca Rosa, Teatro do Aquí con Os papalagui,
Peineta con Exsimbols, Lavi e Bel con Cabaret caracol, Teatro da Lúa con A longa agonía das centolas, Mohicania con
Espantoso e Ollomoltranvía con Policía.
Referencias varias:
-N. V., “Laví e Bel levan a Narón o grande feitizo do cabaret de entreguerras”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 10 marzo 2001, p.
15.
Ver Ciclo de teatro de Mugardos neste apartado do Informe.
Ver Áncora Produccións.
Ver Teatro do Aquí.

Ver Teatro do Atlántico. Ver
Centro Dramático Galego. Ver
Produccións Librescena. Ver
Teatro da Lúa. Ver Teatro do
Morcego. Ver Ollomoltranvía.

Sala Galán
Sala independente de Santiago de Compostela que forma parte do Circuíto de Salas Alternativas Españolas e na que se
organizan actividades teatrais, debates e cursos sobre o teatro. A encargada da programación, Ana Vallés e directora do grupo
Matarile Teatro, é quen sustenta a sala. Entre outras actividades organizou a oitava edición dos Curtos de Teatro Galego, que se
celebraron o 23 e 24 de febreiro; o VIIº Festival internacional de teatro Universitario, que se celebrou entre os días 12 e 18 de
marzo; e a Mostra de Danza Contemporánea e O Festival “En pé de pedra”. Tamén en colaboración coa Sala Nasa organizou o
IIº Festival “Alternativa” celebrado entre o 21 de marzo e o 7 de abril. Ao longo do ano 2001 acolleu arredor de cento trinta
espectáculos dende teatro alternativo, clásico, de grupos galegos e de fóra da península, ademais de actividades como
contacontos ou espectáculos de danza e música.
Referencias varias:
-A. I., “Danza y teatro centran el programa de la Galán para este trimestre”, El Correo Gallego, “Santiago”, 9 abril 2001, p. 58.

Informa do programa de actividades da Sala Galán para os vindeiros meses. Indícase que esta sala compostelá acollerá varias
montaxes, entre elas Situacións curtas da compañía viguesa Dobre Xiro Danza no mes de abril, o ciclo “Teatro para escoitar”
en maio, e xa no mes de xuño un taller de danza e mais o festival “En pé de pedra”.
- Concha Pino, “O modelo das salas Nasa e Galán confirma a súa eficacia”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 8 xullo 2001,
p. 8.
Dá conta da boa acollida entre os espectadores dos distintos espectáculos ofertados polas salas de teatro privadas, Nasa e Galán,
no ano 2000 constituíndose como “espacios de xestión cultural alternativa en Compostela”. Recolle que as programacións
ofertadas non só aumentaron en número senón tamén en calidade.
- Javier Vallejo, “Diez luchadores tenaces”, El País, “El País de las tentaciones”, 7 setembro 2001, pp. 16-17.
Artigo que quere servir de guía das salas alternativas máis activas do Estado. Fai unha pequena historia destes espacios, dos que
a orixe remonta ás salas barcelonas e madrileñas dos primeiros anos oitenta, e destaca as condicións específicas que presentan.
Prosegue describindo algunhas destas salas, entre as que se atopan as santiaguesas Nasa e Galán. Da primeira di que procura a
mestizaxe e trasvase de públicos entre diversas artes e salienta as Ultranoites, a aposta musical e o novo circo. Sobre a Sala
Galán afirma que a súa ausencia privaría a Galicia de espectáculos de danza, teatro ou a

medio camiño entre estas dúas linguaxes. Tamén anticipa os proxectos das compañías titulares destes locais: Chévere e
Matarile.

- M. Beceiro, “Las salas están que se salen”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 7 setembro 2001, p. 9.
Faise eco da celebración do VIIº congreso da Coordinadora Estatal de Salas Alternativas presidida por Baltasar Patiño, director
do Teatro Galán e refírese á problemática deste sector, recollendo as declaracións deste e de Xesús Ron, responsable de
programación da Sala Nasa, que denuncian a falta de axudas ao teatro nestes locais malia representar o cincuenta por cento do
teatro que se fai en Santiago de Compostela. Tamén se refiren ás iniciativas que sacan adiante malia a falta de apoios
institucionais como os festivais internacionais de títeres, o “Alternativa” ou o Universitario. En columna a parte faise referencia
ás novas iniciativas da Coordinadora Estatal de Salas Alternativas para o fomento do teatro e como espacios de difusión de
espectáculos pero tamén de investigación.
- P. B., “As salas alternativas de Compostela en perigo de extinción”, nº 1003, A Nosa Terra, “Guieiro Cultural”, 11 novembro
2001, p. 21.
Denuncia a falta de axudas ás salas alternativas de Compostela por parte da Concellería de Cultura a raíz dun informe que a
Sala Nasa lle fixo chegar a este departamento. A seguir, explica o peso da programación artística que estes espacios (Nasa,
Galán e Sant-Iago) ofertan no conxunto total da cidade (que chega a un 40%), entre os que destaca a

variedade de espectáculos e os festivais (Alternativa, Festival Internacional de Títeres e En Pé de Pedra), a pesar das precarias
condicións en que se moven no relativo a aforos e ingresos. Tamén se di que, a pesar das axudas do IGAEM, INAEM, algunha
concellería local e do Consello da Cultura, esta situación non permite definir proxectos estábeis. Así mesmo, contrapón este
panorama á situación de Barcelona e Madrid, únicas cidades do Estado que superan a Santiago en número de salas, e lembra,
segundo o citado informe, que esta actitude da Concellería, autista nos últimos dous anos e que mesmo intenta impedir outras
axudas, pode provocar o seu peche, o que deviría nun empobrecemento cultural da cidade. Noutro apartado, publicítase a última
montaxe de Chevere, compañía estábel da Nasa, titulada O Navegante, da que dá a coñecer o seu formato vangardista. A este
respecto, Xesús Ron, membro do grupo, relaciona o arriscado deste tipo de proxectos en relación co estado actual das axudas ao
teatro.

- Ana Iglesias, “A Galán abre temporada con ‘A brazo partido”/ “Se abre el telón en la Galán”, O Correo Galego/El Correo
Gallego, “AFA”/ “Santiago”, 16 outubro 2001, p. 32/p. 35.
Informa da programación outonal que ofrecerá a Sala Galán e que está composta polos seguintes espectáculos: A brazo partido
de Matarile Teatro, Prestidixitador de Antón Lopo, Esperando a Godot da compañía de Guadalaxara Ultramarinos de Lucas e
Ismael&Camión de Quico Cadaval. Sinala as datas das funcións e apunta algunha característica das pezas.

- Carmen Villar, “Teatro y danza contra el frío”, Faro de Vigo, “Faro del Ocio”, 19 outubro 2001, p. 4.

Informa do programa cultural da Sala Galán para os vindeiros tres meses, no que está previsto que actúen Matarile Teatro
representando A brazo partido, Antón Lopo co seu espectáculo Prestidixitador, a compañía Ultramarinos de Lucas con
Esperando a Godot, Quico Cadaval con Ismael&Camión, Francisco Souto que presentará o seu poemario Como aguas de
maio e Cesc Gelabert que pre-estreará o espectáculo Preludis.
- M. Beceiro, “La Nasa y la Ga lán aspiran a formar la futura Red de Salas”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 5 decembro 2001,
p. 8.

Dá conta da intención de crear unha Rede de Salas Alternativas integrada polos espacios teatrais máis destacados e que teñen un
proxecto serio e viable. Indica que a directiva da coordinadora se reúne hoxe en Madrid para definir as propostas que levará a
un minicongreso o día 13. Sinala que a Nasa e a Galán teñen posibilidades de integrar dita rede, polo que serán avaliadas por
unha comisión.

Sala Nasa
Creouse no 1994 co nome de Nave de Servicios Artísticos. É unha sala alternativa na que se desenvolven espectáculos teatrais,
musicais e xornadas audiovisuais. Durante o ano 2001 continuou a programación estábel de teatro infantil co programa
“Asteroide B-612”, do mesmo xeito que se seguiron a celebrar as habituais “Ultranoites”, unha serie de noites temáticas que
alcanzan a súa décima tempada coa novidade de que os seus habituais cómicos Chévere, Mofa e Befa ou Magical Brothers
déronlle a alternativa a Martita Dinamita, Malabaranda ou Penumbra&Muriel. Neste ano tamén tivo especial relevancia o taller
sobre improvisación dirixido a todo tipo de artistas e impartido polo director e compositor norteamericano Walter Thompson. O
programa Fanzinasa alberga curtametraxes, vídeo e banda deseñada. Con respecto ao teatro galego a sala acolle ao longo do ano
arredor de cento trinta representacións e neste ano son constantes os rumores de problemas económicos na sala, mesmo se
baralla a posibilidade de traslado ou peche en diferentes momentos por falta de apoio municipal.

Referencias varias:
-M. Beceiro, “La Nasa alcanza el nuevo siglo con la estabilidad de los dos últimos años”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 13
xaneiro 2001, p. 8.

Faise eco da presentación de novas propostas da Sala Nasa coa chegada do novo ano, anunciando os primeiros espectáculos da
tempada, que no que a teatro galego se refire virán da man de Cachuzo Teatro coa súa obra Fume, ademais do Festival
Alternativo e da Feira de teatro de Galicia.
- Carmen Villar, “Teatro, danza y música para todos los gustos”, Faro de Vigo, “Faro del Ocio”, 26 xaneiro 2001, p. 4.
Recolle o programa de actuacións que vén de presentar a Sala Nasa de cara á nova tempada de teatro con postas en escena
como NdC, de Berrobambán, ademais de música, danza e outros espectáculos. Tamén dá conta da participación do local na
organización de eventos como o Festival Alternativo ou a Feira de Teatro de Galicia.
- AFA, “A Sala Nasa presenta o programa do 2001 ante o ‘baleiro cultural’ tralo 2000 en Compostela”, O Correo Galego,
“AFA”, 13 xaneiro 2001, p. 31.
Recolle a presentación do programa da Sala Nasa de cara ao primeiro trimestre do ano, no que dá conta de espectáculos como o
Show sincero, de Ana Pudor (Patricia de Lorenzo) e Javi Abraira (Javier Abraldes), caracterizado pola música. Tamén de
actuacións teatrais fai algúns adiantos como Teatro Cachuzo con Fume, e os seus habituais espacios “Asteroide B-612” e as
“Ultranoites”.

- M. Beceiro, “La Nasa cerrará la temporada con música, variedades, cabaret y circo”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 18 abril
2001, p. 11.
Repaso do programa da sala para o que queda de mes e de cara á nova tempada, que no referido a teatro presenta Mohicania
con Espantoso e a Compañía de Pilar Pereira con Contrátenos por favor. En cadro a parte dá conta da páxina web desta sala e
dos contidos desta.
- Concha Pino, “O modelo das salas Nasa e Galán confirma a súa eficacia”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 8 xullo 2001,
p. 8. Ver Sala Galán neste apartado do
Informe.

- Javier Vallejo, “Diez luchadores tenaces”, El País, “El País de las tentaciones”, 7 setembro 2001, pp. 16-17.
Ver Sala Galán neste apartado do Informe.

- M. Beceiro, “Las salas están que se salen”, La Voz de Galicia, 7 setembro 2001, p. 9.
Ver Sala Galán neste apartado do Informe.

-P. B., “As salas alternativas de Compostela en perigo de extinción”, nº 1003, A Nosa Terra, “Guieiro Cultural”, 11 novembro
2001, p. 21.
Ver Sala Galán neste apartado do Informe.
- M. B., “La Nasa reabrirá con una intervención artística y el pop de La Habitación Roja”, La Voz de Galicia, 15 setembro
2001, p. 10.
Dá a coñecer a axenda de espectáculos que abren a nova tempada da Sala Nasa de Compostela. No tocante ao apartado teatral,
contará coas habituais Ultranoites; cunha versión para marionetas de Drácula a cargo da compañía coruñesa Trompicallo; coa
montaxe Body Safer dos cataláns Smolina Tomic; e co prato forte deste novo curso, o espectáculo O Navegante, de Chévere,
baseado nun relato inédito da escritora de literatura infantil Cristina F., ao cal seguirá en xaneiro unha segunda obra, de título
Humana. Así mesmo, o responsábel de programación, Xesús Ron, afirma que a sala tratará de consolidar os apartados teatral,
musical e as exposicións. Tamén se di que aínda que este ano non haberá Circuíto Intersalas, na tempada 2002-2003 funcionará
a Rede Intersalas, que é unha aposta da Coordinadora de Salas Alternativas.

-Afa, “A Sala Nasa celebra o seu décimo aniversario de programacións pouco convencionais”, O Correo Galego, “AFA”, 3
outubro 2001, p. 33.
Preséntase o novo programa da Sala Nasa. Entre os diferentes espectáculos saliéntase a representación da obra O navegante do
grupo Chévere. Infórmase, ademais, dos obxectivos que se propuxeron acadar os responsables da sala.

- AFA, “O significado de ser alternativo no ano 2001”, O Correo Galego, “AFA”, 18 outubro 2001, p. 33.
Recolle as declaracións de Teresa García-Sabell, responsable de Cultura do Concello de Santiago, e de Xesús Ron, un dos
responsábeis da Sala Nasa, acerca da intención dos dirixentes da sala de pechala ou trasladala a outro concello. Tamén informa
da última montaxe de Chévere, O navegante, baseada nun relato de Cristina F.
- M. Beceiro, “La Nasa, una lanzadera alternativa”, La Voz de Galicia, “Fugas de escenarios”, 1 decembro 2001, p. 4.
Informa da programación da Sala Nasa prevista para esta semana, comenta a súa programación fixa e sinala cál é o número de
socios e a media de representacións e espectadores anuais.
- M. Beceiro, “La Nasa y la Galán aspiran a formar la futura Red de Salas”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 5 decembro 2001, p.
8.

Ver Sala Galán neste apartado do Informe.

Sala SantYago
Espacio escénico que dende mediados de outubro de 2001 se converteu en teatro estable, se integrou na Coordinadora de Salas
Alternativas de España, igual que a Sala Galán e a Nasa, e no que a oferta de espectáculos de títeres é o seu factor
diferenciador. Ademais da súa programación de teatro de actor, cine de autor en versión orixinal e música, tamén se levan a
cabo representacións teatrais das máis diversas compañías galegas e mantense a oferta da programación de títeres de xeito
periódico.
Referencias varias:
- M. Beceiro, “La sala SantYago se convertirá en el quinto teatro estable de Compostela”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 30
outubro 2001, p. 8.
Dá conta das obras de reforma do Cine Yago para converterse na Sala de Teatro Sant-Yago e comenta que a primeira
representación que acollerá a sala despois da reforma será Alta comedia de Teatro do Noroeste.

Iª Semana de teatro ao Aire libre de Foz
Celebrada entre os días 23 e 26 de agosto na Praza Conde de Fontao de Foz, está organizada polo concello como actividade
dentro dos festexos municipais de verán, buscando tamén dar a coñecer o traballo que están a realizar diferentes grupos teatrais
da zona. As actuacións tiveron lugar ás 22:00 horas e nesta edición participaron: o grupo de Antas de Ulla, A Adala que
escenificou No San Campio, o Bordelo con Cambadelas e pechou a semana O Castro con A carreira do Manuel.

IIº Verán de teatro de Vigo
Incluído no programa de festas do verán do Concello de Vigo, naceu no ano 2000 coa denominación de “Verán de teatro e
danza” organizado pola institución municipal e ten como escenario a Praza da Constitución, onde se levan a cabo
representacións nocturnas durante unha semana. Nesta edición tivo lugar entre o luns 16 e o domingo 22 de xullo e actuaron as
seguintes compañías galegas: Grupo de teatro Aforo con Tres, Ollomoltranvía con Policía, Patricia de Lorenzo con O show
sincero de Ana Pudor, Áncora Produccións con Sucesos, Teatro do Aquí con Os Papalagui, Máscara Produccións con
Malandros e Teatro Avento con O Porco.
Referencias varias:
- Teresa Barberena, “Teatro a cielo abierto”, Faro de Vigo, 18 xullo 2001, p. 38.
Con motivo deste ciclo teatral de rúa, explica a adaptación dun espacio público a un escenario teatral. Tras abordar esta cuestión
dende o punto de vista da infraestructura, acode ao director do grupo Aforo Teatro, Leonel García, quen recoñece que a pesar
de que posibilita o achegamento do público á obra, no caso da súa montaxe, Tres, de Ionesco, ve minguada a carga reflexiva
que require, ademais da perda da calidade do son e a iluminación. Finalmente, recolle as impresións dalgúns asistentes á
mostra.

Ver Áncora Produccións.
Ver Teatro Avento. Ver
Teatro do Aquí. Ver
Máscara Produccións. Ver
Ollomoltranvía.

as

XI Xornadas de teatro galego do Seixo
Organizadas un ano máis pola Sociedade Amigos da Paisaxe Galega do Seixo, coa colaboración do Concello de Mugardos e a
Deputación da Coruña. As xornadas tiveron lugar entre o xoves 6 e o domingo 9 de decembro. Inaugurou as actuacións Tres
Globos con O parrulo feo, logo seguiulle Falcatrúa con A fantástica transformación de Mauro Caracol, Luzada representou A
farsa do cornudo mallado e pechou o ciclo A Machina con Arte.
Ver Falcatrúa-Teatro de Títeres no apartado VII. 3.2.3.1 deste Informe.

Xoves teatrais de Ferrol 2001.
Programa organizado polo concello ferrolán coa colaboración do IGAEM e a Fundación Caixa Galicia e coordinado polo
Ateneo Ferrolán, no que se levan a cabo representacións teatrais ao longo de todo o ano durante os xoves, primeiro ao longo dos
meses de febreiro, marzo, abril, maio e xuño e logo os xoves dos meses de outubro, novembro e decembro no auditorio do
Centro Torrente Ballester, agás o 13 de decembro que foi no Auditorio da Fimo, na Coruña. Conta con dous pases, un ás doce
da mañá para estudiantes e outro ás oito e media da tarde para todo o público. No primeiro semestre do ano inaugurouse este
ciclo o día 15 de febreiro coa compañía Balea Branca que representou Notas dun estudiante que morreu tolo, ademais de
Manivela e Galería con Compañía, Talía Teatro con Dakota, Ollomoltranvía con Policía, Produccións Librescena con Otelo,
Teatro da Lúa con A longa agonía das centolas ou Teatro Maltés con Fillo do rigor, ademais doutras de fóra de Galicia. O
segundo semestre do ano deste ciclo foi inaugurado o 20 de setembro, malia que a primeira compañía galega que actuou foi o 4
de outubro Casahamlet con Últimas faíscas de setembro, logo a compañía Galileo Teatro con Caprichos de Cervantes,
Nove/Dous con Rexurdimento. Coplas de cego, Teatro do Noroeste con Alta Comedia, Sarabela Teatro con Sexismunda, Teatro
do Aquí con Os papalagui e pecha esta edición do 2001 no mes de decembro Lagarta Lagarta con Cartas de amor.

Referencias varias:

-Nicolás Vidal, “Dorotea Bárcena protagoniza la obra ‘A longa agonía das centolas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 19 abril 2001,
p. 15.
Anuncia a representación de Teatro da Lúa e comenta algúns aspectos da comedia que porán en escena, dende que xira arredor
dos tópicos de fóra sobre Galicia ata o argumento que ten a Dosinda Furelos como viúva protagonista e dona dunha cetárea,
que se ve envolta no mundo do narcotráfico no que estaba metido o defunto marido.
-N. V., “Laví e Bel trae a los Xoves Teatrais su cabaret crítico y reivindicativo”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 1 xuño 2001, p. 19.

Alúdese á representación da compañía granadina Laví e Bel dentro dos Xoves Teatrais, explicando o seu argumento e xénese
da historia que traen agora a Ferrol, sen esquecer unha representación ao aire libre que é un segredo sen desvelar.
- M. B. L., “Al Suroeste Teatro revive a Lope de Vega con “El caballero de Olmedo”, Diario de Ferrol, 20 setembro 2001, p.
19.
Dá conta da participación da compañía estremeña al Suroeste Teatro adiantando a participación nesta mostra de compañías
galegas como Tanttakka Teatro, CasaHamlet, Compañía Galileo, Nove-Dous, Teatro del Noroeste, Sarabela teatro, Teatro do
Aquí ou Lagarta Lagarta.

Ver Teatro do Aquí. Ver Balea Branca Produccións. Ver
Casahamlet. Ver Galería Compañía de Teatro&Manivela
Produccións. Ver Galileo Teatro. Ver Lagarta Lagarta. Ver
Produccións Librescena. Ver Teatro da Lúa. Ver Teatro
Maltés. Ver Teatro do Noroeste. Ver Nove/Dous. Ver
Ollomoltranvía. Ver Sarabela Teatro. Ver Talía Teatro.

III. 4. 2. Estreas
III. 4. 2. 1. Grupos estábeis ou profesionais

Teatro do Adro: Binomio de Newton
Historia dun cazador que vai polo monte e se atopa cun mozo a piques de se aforcar, ao que ameaza con pegarlle un tiro se non
desiste da súa actitude. O suicida, asustado, desiste e comeza un diálogo entre eles existencialista no que se reflicte a frustración
e o sentido da vida do suicida fracasado.
Dirección: Cándido Pazó Interpretación: Josito Porto e
Manuel Oliveira “Pico”. Xénero: Cómico

Referencias varias:
-M. Beceiro, “Las compañías inician la temporada teatral con el estreno de propuestas muy variadas”, La Voz de Galicia, 23
setembro 2001. p. 8.
Repaso ás propostas anunciadas para a nova tempada teatral centrado no contido, nos aspectos técnicos e nas declaracións dos
seus creadores. De Chévere e O navegante destácase o rupturismo escénico e audiovisual, tal e como apunta Xesús Ron, que
afirma que supón “un cambio de ritmo absoluto” na compañía. A obra Binomio de Newton, de Teatro do Adro, aínda se atopa
na fase de escritura, que Candido Pazó encara como unha reflexión “distendida” da existencia interpretada por Josito Porto e
Xosé Manuel Oliveira “Pico”. A seguir, informa dos novos proxectos de Roberto Vidal Bolaño: Rosalía, á fronte do CDG, e
Animaliños, con Teatro de Aquí, que vén fechar a triloxía composta polas pezas Anxeliños e Criaturas. Ademais, dise que
Roberto Salgueiro estreará Eliana en Ardentía, Premio Álvaro Cunqueiro, baixo a producción de Nordesía.

Áncora Produccións: Footing, de Gustavo Pernas Cora, Xº Premio Rafael Dieste da Deputación da
Coruña.
Historia de tres homes e unha muller que fan footing no paseo marítimo dunha cidade, que aparentemente corren para entrenar,
pero que en realidade corren para escapar de si mesmos. Trátanse as escapadas diarias, o desexo de desconexión e renuncia do
home moderno, os seus prexuízos, racismo, fanatismo... do home actual.
Dirección: Gustavo Pernas Cora Interpretación: Lino Braxe, Manuel Areoso,
Ánxela G. Abalo e Vicente de Souza.

Referencias varias:
- Albino Mallo, “O antidiálogo do ‘Footing’ de Gustavo Pernas, dende mañá no Rosalía de Coruña”, O Correo Galego, “AFA”,
14 novembro 2001, p. 35.

- Montse de la Fuente, “Los políticos se mueven entre la farsa y la tragedia”, La Opinión, “Entrevista”, 14 novembro 2001, p.
72.
Ademais de anunciar a estrea da peza faise unha entrevista ao actor, director e autor de teatro Gustavo Pernas, que recibiu o
Premio Rafael Dieste pola obra Footing. Pernas responde a cuestións sobre esta peza que considera de difícil representación,
sobre a representatividade fóra de Galicia con obras que se adaptan á lingua de acollida para facer do teatro un vehículo de
comunicación, sobre as dificultades ás que se enfronta o teatro galego actualmente e as súas perspectivas de futuro ou cuestións
como a personalidade da xente de teatro, o non actuar na súa obra ou se un actor se fai ou nace.

- J. A. Martínez Sevilla, “Corriendo...”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 19 novembro 2001, p. 11.

Informa de que Footing de Gustavo Pernas será estreada mañá no teatro Rosalía Castro da Coruña. Recolle as declaracións
feitas polo autor-director e pola actriz Ánxela Abalo no acto de presentación.

Comenta algunhas das características da peza de Gustavo Pernas Footing, que foi representada na Coruña por Áncora
Produccións. A obra, que nalgúns momentos evoca a Mihura, Arrabal, Brecht ou Ionesco, reflicte a imposibilidade de
comunicación entre catro personaxes.

Teatro do Aquí: Os Papalagui, de Roberto Vidal Bolaño.
Conxunto de oito monólogos atribuídos ao xefe dunha tribo samoana, Tuiavii, que é convidado a viaxar a Europa a finais do
século XIX polo Emperador alemán. Xa de volta el ofrece a súa propia visión do observado, e que vén demostrar as falacias da
civilización occidental e a onde poderían conducir os valores que din defender.
Dirección e adaptación: Roberto Vidal Bolaño Interpretación: Roberto
Vidal Bolaño, Mónica Caamaño e Xabier Camba Música: Xavier Camba
Espacio escénico e vestiario: Julia Brens Xénero: Comedia

Referencias varias:

- Nicolás Vidal, “Roberto Vidal Bolaño: ‘As facilidades para estrear en Narón foron insólitas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 16
febreiro 2001, p. 16.

Ademais de dar conta da estrea da obra recóllense tamén as impresións de Roberto Vidal Bolaño sobre o apoio prestado polo
Padroado de Narón, o resumo do argumento que ofrece e considera que a obra provoca entre “medo e risa”. Segundo Mónica
Caamaño a obra é unha “profecía do que chegou a ser Occidente”. Remata facendo referencia ao prestixioso papel
desenvolvido pola compañía dende os seus inicios.
- M. Beceiro, “Teatro do Aquí leva a escena o choque de civilizacións”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 27 outubro 2001, p. 6.

Anuncia o espectáculo que Teatro do Aquí ofrecerá no Principal e que se trata dunha versión de Os papalagui, un texto escrito
polo xefe samoano Tuiavii de Tiavea a principios o século XIX sobre os costumes da civilización occidental.
-Inma López Silva, “Somos todos unha panda de papalagui”, O Correo Galego, “Correo das Culturas”, nº 102, 7 novembro
2001, p. 5.
Informa do regreso a Santiago desta obra, que fora estreada xa no mes de marzo. Indica, así mesmo, que Roberto Vidal Bolaño
volve nela ao monólogo, opción que seguiu xa na montaxe de Sen ir máis lonxe. Fai fincapé na contradicción que supón o feito
de que o xefe Tuiavii lles conte aos espectadores (transmutados deste xeito en samoanos) as desvantaxes da vida e cultura dos
papalagui (europeos) cando realmente o público non é máis ca unha manda de papalagui.

Ver Ciclo de teatro de Carballo. Ver Iº Ciclo de teatro independente
“Sen Numerar”. Ver XIVª Mostra de teatro de Cee. Ver IIª Mostra de
teatro do Concello de Gondomar. Ver XVIIª Mostra internacional de
teatro do Concello de Ribadavia. Ver Sábados teatrais de Narón. Ver
IIº Verán de teatro de Vigo. Ver Xoves teatrais de Ferrol 2001.

Teatro Avento: Boas noites, mamá, de Marsha Norman.
Historia sobre a relación que se establece entre unha nai e a súa filla.
Dirección: Xoan Abreu.
Ver XIV Mostra de teatro de Cee.

Balea Branca Produccións: Notas dun estudiante que morreu tolo, de Sebastián Juan Arbó.
Por medio dun manuscrito, un estudiante que se volveu tolo de tanta lectura, fálanos da súa vida, dos seus amores non
correspondidos, da amizade, da guerra, da familia, da hipocrisía da sociedade na que vive, pondo en dúbida os valores desta. O
escepticismo do personaxe vai en aumento ata perder contacto coa realidade e chegar deste xeito a matar, ao non poder soportar
a presión acumulada: os pais que con gran sacrificio lle envían cartos para que se faga un home de ben, o amor non
correspondido de Antonia, etc., acabando finalmente nun manicomio.
Dirección: Damián Contreras. Interpretación:
Dami Contreras e Álex Delgado. Xénero:
Drama.

Referencias varias:
- M. B. L., “Ferrol acoge el estreno en Galicia del último espectáculo de Balea Branca”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 15 febreiro
2001, p. 13.

Dáse conta da estrea da obra no Centro Torrente Ballester de Ferrol, explícase que é unha adaptación da novela do autor catalán
Sebastián Juan Arbó e que está dirixida por Dami Contreras, quen tamén actúa xunto con Álex Delgado. Recóllense as
declaracións do director quen sinala que a obra transmite ao espectador a idea dunha sociedade fracasada, unha crítica contra a
sociedade que manipula os homes e fai fincapé na dificultade do seu personaxe, “o máis complicado dramaticamente falando”.

-David F. Villar, “Ironía e cinismo na sociedade actual, claves da nova obra de Dami Contreras”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 7 xuño 2001, p. 11.
Faise referencia á adaptación teatral da novela de Sebastián J. Arbó feita por esta compañía. Resáltase que non foi moi
complicada debido á existencia de elementos tearais moi “potentes” na novela que facilitaron unha traducción “correcta”.
Engádese tamén que a obra é unha sátira e unha crítica ao lado máis escuro da sociedade actual, na que o protagonista da trama
é un estudiante que se rebela contra os valores e regras da sociedade na que vive. Tamén se fai eco da estrea da obra Sr.
Bombom, da compañía Marful na Sala Nasa. Dáse conta do argumento e da importancia da música na peza.

Ver IXª Feira do teatro de Galicia.
Ver Xoves teatrais de Ferrol 2001.

Berrobambán Teatro: Ndc, de Rodrigo García Elenco.
Obra feita a partir de textos extraídos de “Notas de cociña” de Rodrigo García. Trátase dun experimento coas formas do teatro
conceptual e visual, no que se lle concede unha maior relevancia ao movemento e á creación de imaxes en escena, malia non
esquecer o protagonismo do texto. Nesta peza o espacio é unha cociña e os personaxes son cinco mulleres. O tema principal é a
educación alienante, o recoñecemento da arte ou a explotación da pobreza como espectáculo de masas.

Dirección: Chiqui Pereira. Interpretación: Nate Borrajo, Paula Carballeira, Raquel García, Lorena
Conde, Teresa Rodríguez. Iluminación: Chiqui Pereira. Movemento escénico: José Campanari.
Atrezzo: Pablo Giráldez. Textos: Rodrigo García. Traducción: Xabier Cid. Fotografía: Mónica
Gago.

Ver Ciclo de teatro da Estrada.
Ver XIVª Mostra de Cee.

Referencias varias:
- Inma López Silva, “Burgueses, monólogos de mulleres e xograres cataláns”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
70, 1 abril 2001, p. 11.
Recensiónanse tres estreos teatrais recentes. Da representación da obra O burgués xentilhome saliéntase o traballo dos actores e
do director Roberto Salgueiro. Preséntase como un “espectáculo vistoso” e divertido. Do espectáculo NdC lóuvase o traballo
das actrices protagonistas e a carga de mordacidade e absurdo que conteñen os monólogos. Finalmente, da representación
Daaalí de Els Joglars titulada Daaalí, coméntase o bo facer dunha das “mellores compañías de Europa”.

Quico Cadaval: Ismael&Camión.
Referencias varias:
-Inma López Silva, “Quico Cadaval: se no é vero...”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 106, 5 decembro 2001, p. 5.

Dáse conta da estrea do espectáculo de contacontos Ismael&Camión de Quico Cadaval. Primeiro lóuvase a figura contística do
autor. Despois analízase a temática dos dous relatos, sinalando do primeiro que xira arredor da historia dun negro obrigado a
permanecer en Ribeira por ter roubado un atún e tamén por terse namorado. No segundo, indícase que xira arredor da viaxe dun
camioneiro que leva con el a un estudiante que, para sobrevivir, reinventa a literatura erótica. Tamén se fixa na construcción
dos personaxes e no poder da ficción nestes contos. Termínase destacando a forza da “mentira” dentro dalgúns escritores
galegos como Cunqueiro, Casares ou Rivas, facendo das súas historias mesturadas de datos reais e inventados, fantásticos
contos que enredan ao lector ou espectador.

Quico Cadaval e Roger Colom: O viaxeiro afortunado.
Referencias varias:
- M. Beceiro, “No cabaret falamos de maxia, sexo e drogas”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 30 maio 2001, p. 2.
Noticia sobre a actuación de Quico Cadaval e Roger Colom na sala Nasa cun espectáculo de “cabaret literario”, O viaxeiro
afortunado, un espéctaculo que eles mesmos cualifican de encontro onde se traten temas de maxia, sexo, drogas,...pero sempre
en forma de conto.

Campusinus in albis: Salomé, de Oscar Wilde.
Partindo da historia escrita por Wilde en 1891 na que nos conta a historia da princesa xudía Salomé do século I, faise unha
aposta innovadora na que se emprega unha cámara escura coa que se crean efectos visuais na busca dun contrapunto ao
dramatismo da peza orixinal.

Referencias varias:
- Alberto Pampín, “El grupo de teatro Campusinus in albis representa la obra “Salomé”, Faro de Vigo, “Vigo”, 6 maio 2001, p.
9.
Faise alusión á obra representada no Auditorio do Centro Cultural Caixanova Salomé baseada no texto de Ócar Wilde.
Caracterízase a obra como unha aposta pola nova escenificación xa que os actores están dentro dunha cámara escura desde a
que só deixan ver os ollos e partes do seu corpo. Aínda así reflíctese que a obra de Wilde se respecta en todo momento.

Casahamlet, estudio de teatro: Hamlet e familia. Peza baseada en textos de Álvaro Cunqueiro, Willian Shakespeare
e Heiner Müller, na que Hamlet opta por dar a cara e a palabra ao horror que deixou restos de ósos que ninguén recolle nun
patio de Elsinor.
Interpretación: Manuel Lourenzo, Santiago Fernández e Pablo Rodríguez.

Centro Dramático Galego (1): A cacatúa verde, de Arthur Schnitzler.
Ver Schnitzler, Arthur, A cacatúa verde no apartado III. 3. 1 deste Informe.
Dirección: Eduardo Alonso. Axudante de dirección: Luma Gómez. Interpretación: Andrés Giráldez, Celso Parada, Miro
Magariños, Pepe Soto, César Cambeiro, Xosé Vilarelle, Elena Atienza, Luís Zahera, Lino Braxe, Carlos Mosquera, Maxó
Barjas, Xabier Estévez, Tatán, Vicente de Souza, Belén Constenla, Luisa Veira, Miguel Borines e Salvador del Río.
Escenografía e vestiario: Paco Conesa. Música: Chefa Alonso. Versión galega: Manuel Guede e Eduardo Alonso. Maquillaxe:
Dolores Centeno. Producción: Francisco Oti Ríos. Deseño de iluminación: Eduardo Alonso.

Referencias varias:

- AFA, “A cacatúa verde ou a confusión de realidade e ficción da man do CDG”, O Correo Galego, “AFA”, 28 febreiro 2001,
p. 32.
Con motivo da representación desta peza no Auditorio Municipal de Narón, apúntanse as principais características de A cacatúa
verde, entre elas, que foi escrita en 1898 por Arthur Schnitzler, que a Revolución Francesa é o seu marco histórico e que o seu
director é Eduardo Alonso.
- N. V., “O CDG estrea en Narón ‘A cacatúa verde’, unha comedia sobre o poder”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 2 marzo 2001, p.
15.
Dá conta da estrea en Narón de A cacatúa verde e recóllense as palabras de Manuel Guede e do director desta obra, Euardo
Alonso, nas que indican que é un texto divertido e cualifican á montaxe como “un artefacto preciso”.
- Camilo Franco, “Deixando portas abertas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 marzo 2001, p. 59.
Achégase á posta en escena do CDG da que considera que é unha versión “bastante amable, cómoda e mesmo simpática do
poder e dos seus aledaños”. Sen embargo cre que a montaxe é frouxa con respecto ás posibilidades que ofrece o texto, a non ser
que se queira ver como un engadido cómico máis o feito de que se dean imprecisións e certo caos escénico.

- A. S., “Crímenes reales e imaginarios al calor de la tasca de Próspero y la Revolución Francesa”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 7
marzo 2001, p. 42.
Descríbense as principais características de A cacatúa verde, centrándose na taberna onde se desenvolve a acción, e anúncianse
as representacións desta obra que terán lugar en Vigo.
- Ágatha de Santos, “El hombre manipula la realidad por necesidad”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 7 marzo 2001, p. 42.
Conversa con Eduardo Alonso na que diserta sobre esta montaxe do CDG. Acha que a obra está vixente nun século no que nada
existe se non sae na televisión, indica que representa unha comedia adubiada con grandes doses de crítica e aborda tamén outros
aspectos –trama, faceta da dirección, etc.– relacionados con esta versión teatral.
- Francisco Castro, “A cacatúa verde”, Faro de Vigo, “Culturamanía”, 9 marzo 2001, p. 14.
O articulista apunta algunhas das características da trama, actores e personaxes desta montaxe e lémbrase con agarimo dos
traballos anteriores do director desta obra do CDG, Eduardo Alonso.
- G. Luca, “Ensaio sobre a liberdade”, A Nosa Terra, n.º 978, “Guieiro Cultural”, 15 marzo 2001, pp. 27-28.

G. Luca comeza describindo a intencionalidade dramática do comezo desta representación onde o actor Luís Zahera é o eixo.
Despois esmiúza a obra salientando que o seu director marca ben os tempos e modela personaxes convincentes. Comenta tamén
os vencellos entre Arthur Schnitzler, autor orixinal de A cacatúa verde, e Freud, e remata sinalando que esta montaxe “é unha
obra sobre a liberdade”.

-M. Beceiro, “El Centro Dramático presenta ‘A cacatúa verde’ por primera vez en Galicia”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 15
marzo 2001, p. 8.
Comentario desta montaxe no que se comeza facendo referencia ao seu marco ambiental –Revolución Francesa– e á taberna na
que ten lugar a acción. Indícase tamén que é a primeira vez que se monta esta obra en Galicia e que o seu director a define
como “un xogo entre realidade e ficción, realidade e mentira”.
- Carme Villar, “En el teatro, el hábito también hace al monje”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18 marzo 2001, p. 50.
Descríbese a faceta que levou a cabo Concha Abad, xastra do CDG, coa axuda do deseñador de vestiarios, Paco Conesa, para
confeccionar o vestiario de A cacatúa verde. Afírmase que con esta obra se propón o regreso á estética da Revolución Francesa,
destácase a importancia da cor nos traxe e remátase afirmando que a última palabra na selección do vestiario é a do director da
montaxe.

-Inma López Silva, “CDG e Schnitzler: ‘The willing suspension of disbelief”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
69, 25 marzo 2001, p. 11.
Coméntase a posta en escena da obra A cacatúa verde polo Centro Dramático Galego. Saliéntase tanto a presencia de elementos
metateatrais como a confusión entre realidade e ficción. Así mesmo, coméntase a carga irónica da obra, vencellando esta
representación con outras das que se puideron ver na Feira do Teatro. Críticase o excesivo número de actores, a escolla da
música e a actuación de Luís Zahera e Belén Constela. Lóuvase a iluminación, a escenografía e a actuación de Lino Braxe e
Celso Parada. Por último, cualifícase a obra como “correcta, aínda que non maxistral”.

- Alfredo Conde, “Arthur Schnitzler”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 30 marzo 2001, p. 4.
Artigo no que Alfredo Conde describe a traxectoria vital de Arthur Schnitzler, quen escribiu o texto desta montaxe, e no que
reflexiona sobre os postulados modernistas e progresistas de Schnitzler.
- M. Beceiro, “Témo -lo pracer de poder ser golfos”, La Voz de Galicia, “A entrevista”, 30 marzo 2001, p. 9.
Co gallo da estrea desta obra, Celso Parada, personaxe protagonista desta montaxe fala da súa representación como o taberneiro
Próspero de quen subliña a súa faceta traxicómica e histriónica.

- Eduardo A. Rodríguez, “A crítica criticona da cacatúa verde”, O Correo Galego, “Opinión. Cartas ó director”, 31 marzo
2001, p. 3.
O autor desta Carta ao director comeza describindo o rol dun crítico teatral para logo pasar a censurar a crítica vertida en El
Correo Gallego por Imma López Silva sobre a representación de A cacatúa verde e recomenda “que alguén que pretende ser
crítica” non se ande a meter na vida persoal das actrices.
- Damián Villalaín, “A taberna fantástica”, Tempos Novos, “Voces e Culturas. Crítica. Teatro”, abril 2001, pp. 67.

Comeza referíndose ao autor orixinal da obra e a súa recepción, para a seguir centrarse no argumento desta. Sinala que o
espacio é unha taberna dirixida por Próspero, en clara alusión ao protagonista da Tempestade de Shakespeare, e centrándose na
versión que pon en escena o CDG apunta que ofrece unha visión sociohistórica situada no momento da toma da Bastilla
relacionando o que pasa no exterior co do interior. Cualifícao de “Puro teatro”, no que valora positivamente a
“sobreteatralidade” que considera fundamental, a progresiva aceleración do ritmo, o vestiario suntuoso e a boa concepción do
espacio escénico, ademais do bo alenco de actores.
-Eduardo Alonso, “A cacatúa verde”: obxectivos dramatúrxicos”, Galicia Sindical, nº 30, “Miscelánea”, marzo-abril 2001, p.
23.

O crítico amosa como a clase alta adoita mirar para outro lado cando non é quen de resolver os problemas. A seguir, sinala que
a obra se centra no asasinato do duque e que ten como tema fulcral “a ética ó servizo dos intereses sociais e polo tanto
políticos”. Fai ver o paradoxo de que unha acción movida unicamente por celos sexa considerada heroica, por crerse que tivo
motivacións políticas. Xa que logo, o autor instálase nun relativismo radical. Á marxe, recóllese o equipo artístico e técnico e o
calendario de representacións. A información inclúe un bono recortábel para os afiliados a Comisións Obreiras que dá dereito a
un desconto do 50% para dúas entradas nos espectáculos do CDG.
- Alvarado, “A cacatúa verde, sátira social y arte”, La Región, “Cultura. Teatro”, 14 maio 2001, p. 7.
Artigo que se centra en describir e resaltar a importancia de Arthur Schnitzler e en describir a representación dunha das súas
obras A cacatúa verde, da que destaca que rompe a arquitectura dos tres actos e que representa unha sátira social evidente.

Centro Dramático Galego (2): Mar revolto, de Roberto Vidal Bolaño.
Coproducción do Centro Dramático Galego coa Compañía de Teatro de Braga, con Teatro do Noroeste de Viana do Castelo, co
FESTEIXO (Festival de Teatro do Eixo Atlántico) e o FITEI-OPORTO (Festival Internacional de Teatro de Expresión Ibérica).
Ver Vidal Bolaña, Roberto: Mar revolto no apartado III. 1 deste Informe.
Dirección: José Martíns. Axudante de dirección: Elisabete Pinto. Interpretación: Rui Jacques, Antonio Simón, Mónica Camaño,
Rui Barbosa, Teresa Mónica, Rui Spranger e José Paredes. Escenografía e atrezzo: Antonio Simón. Asistente de escenografía:
Elisabete Pinto. Vestiario: Silvia Alves. Iluminación: Roberto Vidal Bolaño. Versión portuguesa: José Martins. Estudio crítico:
Inma López Silva. Ambientación: Eduardo Canedo. Producción: Francisco Oti Ríos. Axudante de producción: Laura Hevia.

Técnicos de escena: Salvador Forján e Porfirio Barbosa.
Técnicos de Luces: Juanjo Amado e Luís Filipe Lopes.
Técnicos de Son: Guillermo Vázquez Ríos e Rui Gonçalves.

Referencias varias:
-AFA, “Un episodio histórico”, O Correo Galego, “AFA”, 9 abril 2001, p. 32.
Infórmase de que a montaxe do CDG Mar revolto, dirixida por José Martíns, se estreou no Porto na XXIV edición do Festival
Internacional de Teatro Eixo Atlántico. Sinálase tamén que o reparto está integrado por sete actores –dous galegos e cinco
portugueses– e que describe o secuestro do buque Santa Maria que tivo lugar en 1961.

- Gonçalo Nuno de Faria, “Teatro da Galiza no maior Festival d’Expressão Ibérica”, A Nosa Terra, nº 989, “Guieiro Cultural”,
31 maio 2001, p. 30.
Informa da celebración da XXIVª Edición do Festival Internacional de Teatro d’Expressão Ibérica (FITEI) celebrado no Porto e
no que participa o Centro Dramático Galego coa obra de Vidal Bolaño Mar Revolto. Explica brevemente o argumento e adianta
outros lugares e datas de representación.

- E. P., “El CDG estrena hoy en el Festival de Teatro de Porto la obra ‘Mar Revolto’ de Vidal Bolaño”, El Correo Gallego,
“Sociedad-Cultura”, 9 xuño 2001, p. 66.
Breve nota na que anuncia a participación do CDG no Festival de Expresión Ibérica (FITEI) do Porto.
- AFA, “Mar Revolto', unha historia compartida”, O Correo Galego, “AFA”, 14 xuño 2001, p. 36.
Dá conta do argumento da obra de Vidal Bolaño sinalando que se centra fundamentalmente no secuestro do buque Santa María
por un grupo de viaxeiros galegos e portugueses aloxados na terceira clase do buque. Sinálase que a coproducción foi estreada
en Oporto e que posteriormente percorreu diversas vilas e cidades galegas e portuguesas.
- Carmen Villar, “O CDG estrea “Mar Revolto”, unha obra froito da colaboración con compañías portuguesas”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 14 xuño 2001, p. 56.
Informa da presentación da obra en Compostela polo CDG onde Vidal Bolaño expuxo que a elcción do tema foi “unha excusa
para mirar un intre do noso pasado que nos foi secuestrado e non devolto”. Alúdese a que a obra foi o resultado do acordo
“Camiños teatrais” que formulou un espacio común entre o teatro galego e o do Norte de Portugal.

- Concha Pino, “Mar Revolto” achega a versión teatral do secuestro do buque “Santa María”, La Voz de Galicia, 14 xuño 2001,
p.9
Coméntase que a obra de Vidal Bolaño percorreu catro cidades galegas e dúas do Norte de Portugal durante o mes de xullo.
Tamén se subliña que a montaxe foi coproducida entre o CDG, Teatro do Noroeste, Teatro de Braga, o Festival de Teatro do
Eixo Atlántico e o Fitei. Finalmente, recóllense as palabras de José Castro Guede, director do Teatro Noroeste de Viana, nas
que salienta o espírito de relación entre galegos e portugueses que se alentea nesta peza, e que xa se fixera antes coa obra A
burla do galo, peza escrita tamén por Vidal Bolaño e levada a cabo coa mesma coproducción.
- Sixto Seco, Agustín, “Mar revolto”, El Correo Gallego, “Fóra de portas”, 20 xuño 2001, p. 3.

Partindo dunha anécdota relacionada con Pepe Velo, un dos revolucionarios que protagonizou o secuestro do buque Santa
María, refírese á obra que escenifica este suceso histórico e que a iniciativa teatral galego-portuguesa vén de levar aos
escenarios dos dous países. En concreto, destaca que só a colaboración entre diversas compañías puido levar a cabo esta difícil
representación e comenta que a escolla de Roberto Vidal Bolaño para a elaboración do guión foi todo un acerto.
-Inma López Silva, “O diálogo co teatro veciño: ‘Mar revolto”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 82, 24 xuño
2001, p. 5.

Presenta a obra Mar revolto de Roberto Vidal Bolaño como un exemplo de colaboración entre compañías galegas e portuguesas
e como un modelo a imitar. Despois de mencionar aos responsábeis da montaxe, ocúpase de enunciar o tema, salientando o
contido histórico que achega. Caracteriza o espacio escénico, que considera reducido, xa que ás veces “os actores se topan uns
aos outros, impedindo a visibilidade”. Salienta a individualización dos personaxes e a intervención dunha cadeliña real no
escenario, elementos cos se conseguen, segundo Inma López Silva, maiores doses de verosimilutude.

- Bárbara Piñeiro, “Mar revolto’ pone en escena el diálogo galaicoportugués”, La Opinión, 28 xuño 2001, p. 45.
Informa da chegada do espectáculo teatral Mar revolto á Coruña, última estación da xira que terá lugar os días 30 e 31 de xullo.
Tamén se fai eco das declaracións do director, José Martíns, e dun dos actores, Antonio Simón, que destacaron a importancia
deste intercambio cultural entre Galicia e Portugal. Así mesmo, Simón botou en falta a existencia dunha compañía teatral na
Coruña e valorou a experiencia lingüística desta escenificación. Finalmente, Martíns define a Vidal Bolaño como un dos
mellores dramaturgos do Estado Español, que reflexiona en Mar revolto sobre diversos aspectos da sociedade e do home.

- Amaia Mauleón, “Yo escribo para Galicia, sin pensar en que vaya a gustar fuera”, Faro de Vigo, 27 xullo 2001, p. 53.

Entrevista co dramaturgo Roberto Vidal Bolaño a propósito da estrea en Vigo de Mar revolto, obra da que é autor. Para
comezar, explica a xénese desta obra galego-portuguesa, fala sobre as primeiras reaccións do público e do feito de que a súa
obra sexa dirixida por outro director. Tamén anticipa o seu próximo proxecto, Rosalía, e fala da xira estatal de Os Papalagui.
Recoñece, así mesmo, que sentiu vergoña e satisfacción polos premios recibidos por Criaturas (Premio Max e Premio María
Casares). Por último, sinala que o teatro galego require agora calidade e que escribe teatro pensando nun público galego.
- Inma López Silva, “Mar revolto’. Galicia y Portugal: entre Vidal Bolaño y Martins”, Primer Acto, nº 289, “Autonomías.
Galicia”, xullo-agosto-setembro 2001, pp. 107-109.
Presenta Mar revolto, coproducción galego-portuguesa, como un proxecto interesante e espera que este tipo de intercambio
prospere en todos os sectores do teatro a ambos lados do Miño. Respecto á obra destaca o texto escrito e o traballo
interpretativo dos actores, dos que indica que os portugueses dominan o uso do xesto e a dicción e que os galegos demostran
coas súas interpretacións dominio da escena. Por outro lado alude á trama da obra indicando que é ante todo unha reflexión
sobre a revolución e a libertade, ademais de ser unha protesta contra os gobernos fascistas. Desta representación tan só critica
dous aspectos: o ritmo, por ser excesivamente irregular, e a escenografía, xa que debido ao reducido espacio no que se
desenvolven os actores, estes tápanse uns aos outros.
- Marina Wainer, “24ª Edición do Fitei-Porto”, Revista Galega de Teatro, nº 27, verán 2001, pp. 31-34.

Coméntase a celebración en Oporto do Festival Internacional de Teatro de Expresión Ibérica. Tamén se analizan as distintas
obras que se levaron alí en representación do teatro realizado en distintos puntos da Península. Finalízase destacando a
presencia do CDG coa posta en escena de Mar Revolto en colaboración con compañías portuguesas.
-Inma López Silva, “Do texto ao espectáculo: entre Vidal Bolaño e Martins”, Revista Galega de Teatro, “Opinións desde a
butaca”, nº 27, verán 2001, pp. 53-55.
Coméntase a posta en escena de Mar Revolto de Roberto Vidal Bolaño a cargo do CDG en colaboración co teatro portugués.
Tamén se reflexiona sobre os motivos que levaron a escolla deste autor. Asemade, faise un pequeno resumo do argumento da
obra. Despois destácanse algúns acertos introducidos por Martíns como son o emprego do bilingüismo, dos boleros ou a
presencia da cadela. Despois de falar da complexidade do espacio escénico, lóuvase a vontade verosimilista do director.
Acábase eloxiando o traballo dos actores.
- M. Quintáns S., “Unha obra de dimensión humana”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 104, 21 novembro 2001, p.
4.
Ábrese este artigo facendo mención á creación da “Comunidade de Teatro Galicia-Norte de Portugal” e coméntase a
continuación a coproducción galego-portuguesa, escrita por Roberto Vidal Bolaño, Mar revolto. Indícase que a súa

materia dramática é o secuestro do buque Santa Maria en 1961, e que a obra está publicada na colección CDG da Xunta de
Galicia. Con referencia a esta publicación sinálase que conta cun rigoroso estudio crítico, “Roberto Vidal Bolaño na
(re)construcción do teatro galego. De Abrente a Mar revolto”, a cargo de Inma López Silva.

Ver XVIIª Mostra internacional de teatro de Ribadavia.

Centro Dramático Galego (3): Rosalía, de Otero Pedrayo.
Peza na que se fai unha evocación lírica e persoal de Ramón Otero Pedrayo e dos feitos e situacións biográficas da poetisa de
Padrón na que se ofrece tamén un retrato da época na que viviu. Ver máis información en Otero Pedrayo, Ramón, Rosalía no
apartado III. 1 deste Informe.
Dirección e adaptación: Roberto Vidal Bolaño. Axudante de dirección: Carlos Losada e Belén Quintáns. Interpretación: María
Barcala, Mónica Camaño, Xan Cejudo, Susana Dans, Xaquín García, Xulio Lago, Miguel López Varela, César Martínez
“Goldi”, Pancho Martínez, Xoán Carlos Mejuto, Iolanda Muiños, Laura Ponte, Gloria Rico, Alfredo Rodríguez, Rubén Ruibal
e Xosé Vilarelle. Atrezzo, vestiario e máscaras: Rodrigo Roel. Música: Rodrigo Romaní. Fotografía: Miguel A. Fernández.
Producción: Francisco Oti Ríos.

Referencias varias:

- Inma López Silva, “Estrea de temporada”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 94, 15 setembro 2001, p. 2.
Logo de referirse este artigo á reflexión acerca da escasa producción de textos dramáticos en galego escritos na actualidade,
faise un avance do que as diferentes compañías de teatro levarán á escena durante a tempada 2001-2002. Algunhas das estreas
programadas son Eliana en ardentía de Roberto Salgueiro e unha adaptación da obra Rosalía de Otero Pedrayo levada a cabo
por Roberto Vidal Bolaño.
-M. Beceiro, “O Centro Dramático adica a súa primeira montaxe á figura poética de Rosalía”, La Voz de Galicia, 21 setembro
2001, p. 9.
Con motivo da inminente posta en escea do espectáculo Rosalía polo C.D.G., adianta algúns dos aspectos escénicos da montaxe
e transcribe as declaracións de Roberto Vidal Bolaño sobre a obra que dirixe. Segundo el, esta é unha visión “moi pedrayana”
da vida e de Rosalía no que a biografía da poeta está presente só a nivel secundario. Así mesmo, explica que o orixinal de Otero
Pedrayo fica reducido para facer escenificábel unha obra moi densa e di que o seu interese reside no feito de facer atractiva a
imaxe de Rosalía ao público actual e de asistir a unha concepción teatral, a de Otero, moi moderna. A este respecto, emparenta
o escritor ourensán con Valle-Inclán, se ben o primeiro non remataba as súas obras. En contra da opinión xeral que sostén que o
teatro de Otero non é representábel, Vidal Bolaño entende que o é “desde a imaxinación e a sinxeleza”. Para rematar, dáse conta
do reparto actoral.

-M. Beceiro, “Las compañías inician la temporada teatral con el estreno de propuestas muy variadas”, La Voz de Galicia, 23
setembro 2001. p. 8.
Ver Teatro do Adro: Binomio de Newton, neste apartado do Informe.

- Camilo Franco, “Catro novas montaxes devolven o protagonismo ó teatro galego”, La Voz de Galicia, “Espectáculos”, 17
outubro 2001, p. 72.
Dá conta de catro estreas no teatro galego coincidindo coa nova tempada, comezando por destacar a situación económica
“agónica” que padecen moitas compañías e que lles obriga a reducir gastos nas representacións. A seguir, explica brevemente o
argumento de cada unha das pezas e ofrece unha ficha. De O Navegante de Chévere di que se representa na Sala Nasa e que se
trata de dous actores, un técnico e corenta e cinco espectadores metidos nunha carpa na que se desenvolve a historia dun feto;
de Rosalía do CDG sinala que se representa no Salón Teatro de Santiago e que é a adaptación da obra de Otero Pedrayo
protagonizada por María Barcala; de A brazo partido de Matarile Teatro di que se representa na Sala Galán e que a obra leva á
confusión da realidade e a fantasía duns personaxes que se moven nun territorio dubidoso; mentres que en Alta Comedia de
Teatro do Noroeste que se representa no Auditorio Torrente Ballester de Ferrol, se desenvolve a historia dun triángulo amoroso
escrito por Eduardo Alonso.
- AFA, “O teatro da vida de Rosalía”, O Correo Galego, “AFA”, 19 outubro 2001, p. 31.

Dá conta da estrea de Rosalía, a adaptación que Vidal Bolaño fixo para o CDG dun texto de Otero Pedrayo; esta representación
abre a temporada da compañía, que quixo conmemorar o vixésimo quinto aniversario do pasamento de Otero Pedrayo.
-AGN, “El Centro Dramático abre su temporada con el estreno de ‘Rosalía”, El Ideal Gallego, “Galicia”, 19 outubro 2001, p.
30.
Dá conta da posta en escena de Rosalía e sinala cáles son as principais características desta montaxe, ademais de anunciar
outros espectáculos nos que o CDG está traballando esta temporada como O colaborador, en coproducción co Centro
Dramático de Viana do Castelo; Espectros, en coproducción coa Compañía de Teatro de Braga e Los viejos no deben
enamorarse en colaboración co CDN e o Centro Cultural de la Villa de Madrid.
-C. Villar, “El CDG celebra su mayoría de edad con el estreno de ‘Rosalía’, de Otero Pedrayo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 19
outubro 2001, p. 52.
Comenta os catro proxectos do CDG para a tempada 2001-2002: dende a representación de Rosalía (á que lle dedica unha
especial atención sinalando os persoeiros da escena que colaboran na súa montaxe) ata as coproduccións de O colaborador de
Fiedrich Dürrenmatt, Espectros de Henrik Ibsen e Os vellos non deben namorarse de Castelao.

-M. Beceiro, “El Centro Dramático abre la temporada estrenando esta noche la obra ‘Rosalía’”, La Voz de Galicia, “Santiago”,
19 outubro 2001, p. 7.
Recolle as declaracións de Manuel Guede e María Barcala acerca do labor feito por Roberto Vidal Bolaño para adaptar e dirixir
Rosalía. Sinala que o texto orixinal está formado por 220 páxinas que Otero Pedrayo escribiu para o productor González coa
finalidade de crear un guión cinematográfico. Así mesmo informa doutros tres traballos que o CDG coproducirá nesta
temporada.
-M. Beceiro, “María Barcala: ‘Roberto fixo un drama extraordinario sobre un difícil texto”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 21
outubro 2001, p. 9.
Recolle as opinións da actriz María Barcala acerca do seu traballo como protagonista de Rosalía, do labor de Roberto Vidal
Bolaño como adaptador e director da mesma e da actuación do goberno con relación ao teatro.
- C. D. C., “A ‘Rosalía’ de Pedrayo e Bolaño”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 100, 24 outubro 2001, p.
1.

Información sobre a estrea en Santiago da montaxe ‘Rosalía’ de Roberto Vidal Bolaño na que se evoca a vida e obra da
escritora galega. Explica que é a segunda vez na que o dramaturgo afronta a estrea dunha obra dun dos ilustres das nosas letras:
Otero Pedrayo. Sinala que a chuvia, o Pico Sacro, Murguía ou Pondal son algúns dos motivos que percorren esta montaxe dura
e extensa. Gaba tamén ao elenco de actores que compoñen o reparto da obra, encabezado por María Barcala que dá vida á voz
do Sar. Salienta ademais que Vidal Bolaño optou pola austeridade escenográfica á hora de enfrontarse á complicada adaptación
do texto orixinal. E subliña tamén a música que acompaña á obra, composta por Rodrigo Romaní.
- Inma López Silva, “Otero Pedrayo e Vidal Bolaño co CDG: ‘Rosalía’ ”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 100,
24 outubro 2001, p. 5.
Crítica da obra Rosalía dirixida por Roberto Vidal Bolaño. Gaba a acertada elección do dramaturgo para dirixir a adaptación e
posta en escena deste densísimo text o de Otero Pedrayo. Salienta a súa proposta escénica baseada na creación de atmosferas a
través da luz e a sensación coral. Tamén apunta as referencias cinematográficas habituais do teatro de Vidal Bolaño, presentes
nesta obra coa alusión ao cine mudo (proxección de rótulos). Fai mención especial de María Barcala, quen interpreta a Rosalía
e Susana Dans, que demostra unha pericia no escenario que a fai brillar con luz propia.

- Gustavo Luca, “Teatro”, A Nosa Terra, nº 1005, “Guieiro Cultural”, 25 outubro 2001, p. 25.

Achega á obra Rosalía descrita como ‘drama psicolóxico que non afonda no drama vital da poetisa’. Eloxia a adaptación que
Vidal Bolaño fixo do texto orixinal e a interpretación de Susana Dans e Xan Cejudo, para rematar o artigo interrogándose
acerca de cáles serían as razóns de pór en escena este texto oteriano.
- Helena Villar Janeiro, “Rosalía”, El Correo Gallego, “Notas de actualidade”, 26 outubro 2001, p. 3.
Eloxia a montaxe que o CDG fixo de Rosalía e confesa que asistiu a esta representación porque consideraba que podería ser
proveitosa para a traducción ao castelán que está facendo da obra rosaliana.
- Agustín Sixto Seco, “A ‘Rosalía’ de Otero Pedrayo”, El Correo Gallego, “Fóra de portas”, 27 outubro 2001, p. 3.
Eloxia a adaptación, dirección e posta en escena de Rosalía; admite que asistiu á estrea con certa desconfianza e que saíu
gratamente sorprendido.
- C. B., “Interpretar a Rosalía supón un grande esforzo de contención”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 101, 31
outubro 2001, p. 6.

Entrevista na que María Barcala gaba a adaptación efectuada por Vidal Bolaño sobre o texto orixinal de Otero Pedrayo. Así
mesmo, indica que a obra do autor de Arredor de si non é biográfica senón que supón unha literaturización da vida de Rosalía
de Castro. De por parte, malia o medo inicial diante da dimensión do papel, maniféstase leda polo traballo realizado.

-E. P., “Cine mexicano, teatro galego e infantil, música e danza no programa do Salón Teatro”, El Correo Gallego, “Cultura”,
18 novembro 2001, p. 75.
Adianto da programación que se levará a cabo no Salón Teatro de Compostela ata finais de ano. No que se refire a teatro sinala
que Produccións Nordesía porá en escena entre o 11 e o 16 de decembro a obra de Roberto Salgueiro. Tamén sinala que
actualmente se representa a obra Rosalía de Ramón Otero Pedrayo escenificada polo CDG e que tamén acollerá a finais de ano
o Festival de Nadal dedicado ao teatro infantil adiantando algunhas das compañías participantes entre as que se atopa Teatro do
Noroeste con O país acuático.
- Belén Puñal “Outono de teatro”, Tempos Novos, nº 54, “Cataventos”, novembro 2001, pp.10-11.
Comenta a oferta teatral do outono, salientando especialmente algúns espectáculos. Así, entre outros, fai alusión a O navegante
de Chévere, unha obra de Cristina F.; Rosalía do Centro Dramático Galego, adaptación dunha obra de Otero Pedrayo a cargo de
Roberto Vidal Bolaño; Eliana en ardentía de Nordesía, escrita por Roberto Salgueiro, autor do que

recolle unha pequena crítica sobre a falta de apoio aos dramaturgos novos. De todas elas achega unhas sucintas notas sobre os
eixos argumentais.

-Belén López, “Rosalía’: de proxecto teatral imposible a realidade na escena de Pontevedra”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 5 decemb ro 2001, p. 62.
Recolle as declaracións realizadas por Manuel Guede e Felipe Ferreiro en Pontevedra durante o acto no que se anunciou a
representación de Rosalía no Principal; ambos coincidiron en loar o labor realizada por Roberto Vidal Bolaño adaptando e
dirixindo a peza.
-Belén López, “A alma de ‘Rosalía’ reviviu no Teatro Principal da man de Vidal Bolaño”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 7 decembro 2001, p. 69.
Indica que onte o CDG representou Rosalía no Principal de Pontevedra; comenta o espectáculo e destaca, entre outros, o
traballo de Vidal Bolaño e María Bardala. Informa que hoxe haberá outra función no mesmo lugar e á mesma hora que onte.
- L R, “Teatro, juegos y cine llenan los días de O Barco”, La Región, “O Barco/Navidad”, 14 decembro 2001, p. 36.

Achega o programa dos festexos de Nadal na vila do Barco de Valdeorras e entre os que se atopa as representacións durante
dous días do Centro Dramático Galego con Rosalía, ademais da posta en escena de Sexismunda por parte de Sarabela Teatro
ademais da súa peza infantil Romance de Micomicón e Adhelala.
-Alberto Quian, “Para respostar ó que pide Pedrayo habería que mudar de país”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 decembro 2001,
p. 46.
Entrevista a Roberto Vidal Bolaño con motivo do seu traballo como adaptador textual e director de Rosalía, unha peza escrita
por Otero Pedrayo e interpretada polo CDG. Vidal Bolaño fala da obra, da súa música e escenografía e opina sobre a situación
teatral galega.
- Roberto Vidal Bolaño, “Rosalía”, Revista Galega de Teatro, nº 28, “I.G.A.E.M.”, outono 2001, pp. 96-98.
Tralo cadro do reparto e equipo artístico de Rosalía, o seu director reflexiona sobre a posta en escena desta obra de Otero
Pedrayo, comezando por lembrar a única vez que viu en vida ao autor ourensán e a fonda impresión que lle causou. Refírese ao
reto que supón escenificar as obras de Otero, especialmente esta, mais tamén afirma que nunca dubidou da súa
representabilidade. Considera que mesmo sen botar man das novas tecnoloxías é posíbel a posta en escena como fixeron, só é
necesario achegarse ao seu teatro sen prexuízos.

-Inmaculada López Silva, "Apertura de temporada. Nuevos espectáculos, nuevas propuestas", Primer Acto, nº 291,
“Autonomías. Galicia”, decembro 2001, pp. 142-145.
Fai referencia á nova temporada teatral galega 2001-2002 e indica que esta se abriu con algunhas estreas de interese, xunto a
obras que se manteñen na carteleira. Concretamente céntrase en tres pezas novas que considera as máis destacábeis e que
presentan ademais tres tendencias moi diferentes. Primeiramente alude a Eliana en ardentía ou Bernardo destemplado,
espectáculo que divirte e que sorprende porque nel se mesturan clasicismo e innovación, ironía e comicidade, rómpese o uso
lóxico de espacio e tempo e xógase coa literatura e coa historia rompendo os mitos da literatura universal para humanizalos.
Salienta ademais as interpretacións comedidas dos actores e o dominio da iluminación. En definitiva, cre que Roberto Salgueiro
conseguiu dominar o xénero da comedia, tanto na escritura como na posta en escena. A continuación trata sobre Rosalía, da que
destaca o bo labor de Roberto Vidal Bolaño como adaptador. Sinala ademais que optou por unha proposta escénica baseada na
creación de atmosferas a través da luz e a sensación coral , destacando tamén a boa interpretación dos numeorosos actores desta
peza e subliñando o feito de que non só interpretan senón que tamén cantan e bailan. Conclúe indicando que se trata de teatro en
estado puro, onde a estética é o que importa. Finalmente, sobre A brazo partido subliña que é un espectáculo renovador que
aposta polo confusión entre vida e teatro, realidade e ficción, realidade e persoa, soño e verdade. Trátase, pois, segundo o
artigo, dunha peza na que hai liberdade para o teatro e onde se nota o escepticismo sobre o propio acto creativo e sobre o
traballo do actor e do director. Para rematar apunta que só desde a liberdade e a paixón que se notan nesta posta en escena se
conseguirá que o teatro sexa bo.

Chévere (1): O Navegante, baseado nun texto de Cristina F.
Trama na que se desenvolve a historia dun feto que nos conta a súa viaxe a xeito de astronauta umbilical, e na que ten algúns
atrancos cun controlador que é tamén manipulador xenético.
Interpretación: Xesús Ron e Manolo Cortés.
Música: Kozmic Muffin. Equipo Técnico: Óscar
Álvarez e Xurxo Piñeiro.

Referencias varias:
- AFA, “O Navegante”, O Correo Galego, 26 setembro 2001, p. 33.
Presenta a última obra de Chévere como un “espectáculo multimedia” que, ademais de entreter dende a ironía e o sarcasmo,
pretende “ofrecer unha nova proposta teatral”. Nesta liña, transcribe as palabras de Xron, guionista e actor, tras se referir á
particular disposición escénica desta representación. Segundo Xesús Ron, a factoría Nasa-Chévere tenta rachar radicalmente
coa relación tradicional entre o espectáculo e o público, facéndoo partícipe dunha obra que imaxina

o “desenvolvemento dun embrión e a formación do corpo humano coma se fose unha viaxe intergaláctica cara ó descoñecido”,
proxecto ben diferente aos seus espectáculos anteriores e que pretende que compita co cinema. Finalmente, saliéntase a carga
irónica (a mesma coa que Xesús Ron lamenta o esquecemento da Compostela que é vangarda estatal no teatro independente) do
guión e dunha montaxe que procura a confluencia de pais e fillos.

-M. Beceiro, “Las compañías inician la temporada teatral con el estreno de propuestas muy variadas”, La Voz de Galicia, 23
setembro 2001. p. 8.
Ver Teatro do Adro: Binomio de Newton, neste apartado do Informe.
- Camilo Franco, “Catro novas montaxes devolven o protagonismo ó teatro galego”, La Voz de Galicia, “Espectáculos”, 17
outubro 2001, p. 72.
Ver Centro Dramático Galego: Rosalía, nestas páxinas do Informe.
- AFA, “O significado de ser alternativo no ano 2001”, O Correo Galego, 18 outubro 2001, p. 33.
Ver Sala Nasa neste apartado do Informe.

-M. Beceiro, “Chévere ensaya un teatro multimedia e interactivo estrenando ‘O navegante’”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 18
outubro 2001, p. 6.
Comenta as principais características da última montaxe de Chévere; leva por título O navegante e trátase dun espectáculo
multimedia e interactivo creado a partir dun texto de Cristina F. no que se narra a historia dun feto.
- M. Beceiro, “Un feto cuenta su vida en ‘O navegante’”, La Voz de Galicia, “Fugas de escenarios”, 20 outubro 2001, p.
2.
Comenta cales son as principais características de O navegante. A obra, que narra as fases evolutivas dun embarazo,
represéntase dentro dunha carpa-placenta á que, en cada función acceden 40 persoas; o público, que escoita a narración cuns
auriculares, ten un papel decisivo no desenlace do espectáculo e é agasallado cun CD-rom que inclúe o texto, música e
ilustracións do espectáculo.

- Belén Puñal “Outono de teatro”, Tempos Novos, nº 54, “Cataventos”, novembro 2001, pp.10-11.
Ver Centro Dramático Galego (3): Rosalía neste apartado do Informe.

Chévere (2): Ultranoite Topor.
Ver IIº Festival “Alternativa” 2001.

Ditea Teatro: A pousada de Petra Cotón, de Agustín Magán. Comedia
grotesca inspirada na Roman Comique do clásico francés Paul Scarron. Dirección:
Fernando Arcay e Alberte Álvarez.
Referencias varias:
- M. Beceiro, “Ditea recuerda a Agustín Magán”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 12 maio 2001, p. 9.
Anúnciase que a compañía Ditea representará no teatro Principal de Santiago de Compostela a comedia grotesca A pousada de
Petra Cotón como homenaxe ao fundador e director de Ditea, Agustín Magán, que morreu en abril de 1998, e que agora se
representa con Alberto Álvarez e mais Fernando Arcay como directores artísticos da montaxe.

Espello Cóncavo: Tres no bambán, de Luigi Lunari.
Cóntase a historia de tres homes: un profesor, un industrial e un militar retirado, que por diferentes motivos coinciden nun
mesmo lugar, malia pensaren que cada un está nunha editorial, nunha pensión de citas e nunha oficina do exército,
respectivamente. Ante a activación dunha alarma de anticontaminación os tres teñen que permanecer no edificio durante un
tempo. Alí coñecen a unha señora da limpeza e comezan os equívocos entre eles. O espectáculo transcorre entre o absurdo e a
risa con moito diálogo.
Dirección: Arturo López. Interpretación: Xabier Pan, Fernando Morán, Arturo
López e Teresa Horno. Xénero: Comedia.

Referencias varias:
- M. B., “Espello Cóncavo regresa con el humor mordaz de Lunari”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 7 febreiro 2001, p.
7.

Coméntase a posta en escena da obra do autor italiano Luigi Lunari no Teatro Principal. Sinálse que o autor da obra parte dunha
situación surrealista para entrar nunha dinámica de misterio e intriga. Mistura o humor, o absurdo e a intriga. O actor Xabier
Pan cualifica a obra como “xenial”, portadora “dun humor mordaz e unha ironía tremenda”.
- Inma López Silva, “Tres no bambán e o público no tobogán”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 67, 11 marzo
2001, p. 11.
Tras eloxiar o cartel que anuncia o espectáculo, sinálase a ironía e a lucidez que dominan na peza teatral Tres no bambán
dirixida por Miguel Anxo Prado. Coméntase a particular visión que se ofrece de temas como a morte e Deus. Lóuvase, ademais,
o labor de Espello Cóncavo e Arturo López como responsables da posta en escena. Menciónase, así mesmo, o bo traballo
levado a cabo tanto polos actores como polo iluminador. A representación en conxunto preséntase como “correcta”, pero
excesivamente longa.
- B. L., “A obra ‘Tres no bambán’, esta semana no Teatro Principal”, Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 18 marzo
2001, p. 72.

- Belén López, “A compañía Espello Cóncavo trouxo a Pontevedra o balanceo do equívoco”, Diario de Pontevedra, “Cultura”,
23 marzo 2001,
p. 64.

Sinala que a versión galega desta obra está feita por Silvia Gaspar e que se representa os días 22 e 23 no Teatro Principal de
Pontevedra. Sinala tamén o reparto que a conforma e unha breve sinopse do argumento.

Alúdese á representación no Teatro Principal de Pontevedra. Fálase do argumento, do reparto e recóllense as opinións do
director, rematando por cualificar a obra como “afastada de todo tipo de demagoxias, cun texto intelixente e mordaz”.
-I. M., “El Teatro Rosalía mostrará el humor más descarado de Espello Cóncavo”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 21 abril 2001,
p. 20.
Repásase o argumento cualificando a obra de “comedia moderna”, destacando os diálogos e referíndose ao reparto.

A Factoría Teatro: Coitelos nas galiñas, de David Harrover.
Peza ambientada na Escocia rural do século XVIII que pretende ser o estandarte da rebelión de homes e mulleres de todos os
tempos. Neste ambiente vive unha muller sometida ao seu marido e que comeza a aprender a poñerlle palabras ao mundo que a
rodea malia o seu analfabetismo a través da súa amizade cun muiñeiro.
Dirección: Cristina Domínguez. Interpretación: Rocío González, César
Martínez “Goldi”, Alfredo Rodríguez. Xénero: Drama.

Referencias varias:
- AFA, “Os ‘Coitelos nas Galiñas’, de Factoría”, O Correo Galego, “AFA”, 23 outubro 2001, p. 34.
Informa da estrea de Coitelos nas Galiñas de Factoría Teatro e sinala que se trata dunha peza de David Harrover xa
representada en EEUU, Noruega, Austria e Alemania (onde gañou o ‘Premio á mellor peza estranxeira’ en 1998). Narra unha
historia de adulterio e impunidade acontecida nunha aldea escocesa arredor do ano 1700.

- R. S., “Factoría Teatro fai de ‘Coitelos nas galiñas’ unha obra sen tempo nin espacio”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 24
outubro 2001, p. 7.

Dá conta da representación que Factoría Teatro ofrecerá de Coitelos nas galiñas en Santiago e sinala que se trata dunha
adaptación da obra de David Harrower, caracterizada polo sinxeleza e baseada nun triángulo amoroso.
Ver Ciclo de teatro da Estrada.

Teatro Galileo: Caprichos de Cervantes, baseada nos entremeses de Miguel de Cervantes.
Peza interpretada por cinco actores que dan vida ás grandes obras cómicas do Manco de Lepanto, na que a temática xira arredor
das incompatibilidades matrimoniais ou de antagonismos como o que existe entre as armas e as letras, tendo como nexo común
algunha amargura, sátira ou os problemas sociais combinados con aspectos cómicos. Todo isto da man dunha compañía de
cómicos entre os que está un director pobre e simple, un actor borracho e burlado, unha actriz moza, outra non tan moza e un
estudiante namorado que provocan situacións grotescas e cómicas con intrigas, cancións, ciumes, vinganzas, etc
Dirección: Pedro Rubín. Interpretación: Teresa Horro, Fernando Morán,
Ana Santos e Raúl Varó. Xénero: Comedia.

Referencias varias:
- Concha Pino, “Teatro Galileo recurre ós clásicos para captar público”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 21 xuño 2001, p.
11.

En vésperas da estrea en Compostela da nova montaxe de Teatro Galileo, explica que Caprichos de Cervantes se basea en dous
entremeses deste dramaturgo español, A garda coidadosa e O vello ciumento, dos que resume o argumento. A continuación,
explica os cambios que experimentou a compañía nos dez anos da súa historia e as consecuencias que conlevaron, sobre todo, o
paso de compañía estábel a compañía dinámica. Como di o seu director, Pedro Rubín, na presentación da obra, depende en certa
maneira da situación do teatro en Galicia, inestábel na planificación institucional, especialmente, no apartado das subvencións.
Inma López Silva, “Encaprichados co teatro regular”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 83, 1 xullo 2001,
2.
A autora aposta porque as compañías galegas “decidan madurar e asumir os achados estéticos, ideolóxicos e profesionais” e
critica a montaxe Caprichos de Cervantes por non reunir ningunha desas características. Pensa que é un espectáculo ancorado
no pasado que presenta “dous problemas esenciais: un de ritmo e outro de interpretación”. Tamén valora negativamente a
“dicción lastrada, esencialmente, pola falta de dominio no emprego da pausa e das modulacións de ton”. Finalmente, considera
que estamos ante unha posta en escena fallida que ten a súa base na excesiva confianza depositada no texto.
-N. V., “Pedro Rubín: ‘O que o teatro galego necesita é máis consideración social”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 12 outubro
2001, p. 16.

Sinala que a compañía Teatro Galileo, dirixida por Pedro Rubín, presentou en Ferrol Caprichos e transcribe as declaracións do
director acerca do teatro na sociedade galega.
Ver IX Feira do teatro de Galicia.
Ver XIVª Mostra de teatro de Cee.
Ver Xoves teatrais de Ferrol 2001.

Good Idea Company: Olé Pelé.
Interpretación: Jöns Pappila e Pablo Muñoz.
Referencias varias:
- Belén López, “Risa para niños y adultos en el Principal, gracias a ‘Olé Pelé”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 14
maio 2001, p. 32.
Dá conta da posta en escena desta peza teatral adaptada tanto a público infantil coma a adulto. Sinala que se celebraron dúas
sesións: unha dentro do ciclo Domingos no Principal para os máis cativos e outra pola noite para o resto do público. Recóllense
as declaracións dos membros do grupo teatral nas que sinalan que empregan recursos diferentes en función do público que está
no auditorio e que, malia que é a mesma obra, cambia a interpretación, imprimíndolle maior rapidez e esaxeración á infantil.

Ver Ciclo de teatro Domingos do Principal, no apartado VII. 3. 2. 1 deste Informe.

Produccións Librescena (1): Otelo, de Williams Shakespeare.
Obra que conforma a triloxía “Tres mitos sobre o amor para a fin dun milenio” xunto con O barbeiro de Sevilla e Cyrano de
Bergerac. Interpretada por catro actores fronte aos dez orixinais, aparece Iago que é o que dirixe e manexa todos os fíos, as
accións que van transformar a Otelo en ciumento sen motivo. Sen embargo, Iago primeiro faise querer do público e manexar ao
seu antollo aos demais.
Dirección: Xosé M. Rabón. Interpretación: Miguel Pernas, Inma Antonio, Agustín
Veiga e Juan Undaondo. Adaptación: Lino Braxe, Inma Antonio e Juan Udaondo.
Xénero: Traxedia.

Referencias varias:
- Albino Mallo, “O Otelo de ‘Librescena”/ "A representación de ‘Otelo’ de Shakespeare, pechará en Galicia a triloxía de mitos
do grupo Librescena”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ "Sociedad-Cultura”, 8 xaneiro 2001, p. 20/p .67.

Coméntase a posta en escena en cidades como A Coruña, Ourense, Narón, Lalín e Santiago. Sublíñase que a obra pecha a
triloxía composta por O barbeiro de Sevilla de Beaumarchais e Cyrano de Bergerac de Ronstand. Alúdese á falta de presuposto
para esta obra o que ocasionou que o número de actores fose só de catro.
- S. A., “Otelo’, en versión libre, no Principal”, La Región, “Cultura”, 15 xaneiro 2001, p. 7.
Fálase da representación en Ourense, da que se comenta que foi elixida pola compañía pola súa simboloxía e plamación do ben
e do mal, cunha versión moi libre.
- Alvarado, “Sorpresiva puesta en escena de ‘Otelo”, La Región, “Cultura”, 18 xaneiro 2001, p. 12.

Informa da representación de Otelo, cunha posta en escena “sorpresiva, atrevida, intelixente, buscando a esencia, a síntese do
drama shakespiriano”. Comenta que a gran protagonista desta obra foi a palabra, onde se encerra a esencia do conflicto.
Comenta que a obra estivo dirixida por Xosé M. Rabón e representada por catro personaxes, Otelo por Miguel Pernas,
Desdémona por Inma Antonio, Iago por Agustín Ve iga e Cassio a cargo de Juan Undaondo. Fai alusión tamén á pouca
afluencia de público en Ourense e pensa que unha das razóns é a pouca propaganda que se fai destas compañías.
-M. Beceiro, “Librescena presenta un Otelo con sólo cuatro actores por falta de presupuesto”, La Voz de Galicia, “Santiago”,
24 febreiro 2001, p. 5.

Céntrase nos problemas de orzamento para esta peza, que malia contar só con catro actores se procurou que a forza de
Shakespeare estivera presente. Recóllense as palabras da actriz Inma Antonio, quen sinala que “segue o conflicto que se
presenta en Otelo, a maledicencia, os ciumes, o amor, o desamor, quitando outros personaxes que operaban no conflicto pero
que non influían nel”.
- D. F. G., “Ribadeo, escenario de una amplia programación”, La Comarca del Eo, nº 4227, 3 marzo 2001, p. 4.
Coméntase a programación cultural preparada polo concello ribadense para o primeiro semestre de 2001. No referente á
actividade teatral sinala as representacións, xa realizadas, de Calígula, do CDG, e Otelo, de Librescena, e as que se han de
realizar nos meses seguintes: a infantil Eo! Eo! Teatro, de Kamante Teatro, e Sucesos, de Áncora Produccións.
Ver Ciclo de Teatro de Carballo.
Ver IXª Feira de teatro de Galicia.
Ver Sábados teatrais de Narón. Ver
Xoves teatrais de Ferrol 2001.

Produccións Librescena (2): A morte e a doncela, de Ariel Dorfman.
Ten como escenario unha casa na praia onde unha muller, Paulina, fai a cea mentres agarda polo seu marido, Gerardo, cando
chega un coche que non é o del. A partir do recoñecemento que fai Paulina do médico, Miranda, que o trae á casa porque el
pinchou e non ten roda de reposto, sabemos que este é o autor das torturas ás que foi sometida Paulina durante
o réxime político anterior.

Traducción do texto: Inma Antonio e Miguel Pernas.
Dirección: Xosé Rabón. Interpretación: Inma Antonio, Miguel
Pernas, Agustín Vega.

Referencias varias:

- C. Franco, “Teatro, danza y música sacian la sed de espectáculo del público coruñés”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 10
outubro 2001, p. 21.

Coméntase a programación cultural preparada por Caixanova e o Concello da Coruña, que inclúe espectáculos de música, danza
e teatro. No que atinxe ao teatro galego participarán Sarabela, cunha obra non indicada, e Librescena, con A morte e a doncela
de Ariel Dorfman.
- C. F., “Teatro en pie de guerra”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 1 decembro 2001, p. 25.
Dá conta da presencia dentro deste ciclo da representación de Policía de Ollomoltranvía e A morte e a doncela de Produccións
Librescena. Da primeira di que é unha comedia irónica na que se cuestiona o papel da policía, mentres que na segunda se trata o
tema dos dereitos humanos, a represión da dictadura e a defensa da democracia.
- J. A. Martínez Sevilla, “La señal de Caín”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 6 decembro 2001, p. 19.

Faise eco da representación da peza dentro do Ciclo de teatro organizado por Caixanova e ofrece un resumo do seu argumento.
Tamén se fixa no papel de cada un deles, na boa interpretación que fan sobre o escenario o bo resultado final que acada todo o
equipo desta montaxe.

Antón Lopo: Prestidixitador. Partindo de textos
poéticos faise unha posta en escena. Dirección e
interpretación: Antón Lopo.
Referencias varias:

- Helena González, “Espacios para arriscar polos novos autores”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 373, 28 xuño
2001, p.5.
Ver Bahamonde, Suso, Óxido nas flores da tarde (Manifestos), no apartado II. 1 deste Informe.
- AFA, “Oralmente coa boca”, O Correo Galego, 7 novembro 2001, p. 33.
Fala de Prestidixitador, o poemario oral que Antón Lopo presentará na Sala Galán de Compostela e no que o trobadoresco se
mestura co recital tradicional, co body art e coas técnicas teatrais para ofrecer ó publico un espectáculo no que os textos falan
da sociedade galega, do poder, da dor, do amor e da maxia.

- AFA, “A volta á carne co Prestidixitador de Lopo”, O Correo Galego, 8 novembro 2001, p. 35.
Recóllense as declaracións feitas por Ana Vallés e Antón Lopo na rolda de prensa na que se presentou Prestidixitador, un
poemario oral que nunca será publicado e que só se pode escoitar da voz do seu autor. Este espectáculo nace dende o
Laboratorio de Indagacións Poéticas que Lopo constituíu hai tres anos coa poeta Ana Romaní.
- C. D. C., “Balance de transgresións”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 103, 14 novembro 2001, p. 1.
Dá conta dos principais espectáculos organizados polo Teatro Galán e a Sala Nasa de Compostela dos que se destaca a posta en
escena de A brazo partido, de Matarile Teatro, e mais a presentación de Prestidixitador, de Antón Lopo, ambos realizados no
Teatro Galán..
- Inma López Silva, “Prestidixitador”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 103, 14 novembro 2001, p. 5.

Apúntase que con Prestidixitador, Antón Lopo nos amosa a súa valía como autor e como actor mediante unha sucesión de
monólogos. Descríbese este espectáculo resaltando que está marcado pola luz no escenario e que presenta unha temática cotiá.

Lupe Gómez, “Os zapatos vermellos de Antón Lopo”, A Nosa Terra, nº 1008, “Guieiro Cultural”, 15 novembro 2001,
22.
Describe as sensacións experimentadas durante a súa asistencia ao espectáculo Prestidixitador de Antón Lopo, un poemario
oral cunha importante carga teatral. Ver IIº Festival “Alternativa” 2001.

A Machina: Arte, de Yasmina Reza.
Comedia na que se narran os feitos que lle acontecen a tres amigos cando un deles merca un cadro.
Dirección: Luís Ramos. Interpretación: Yuyi Bastida, Rafa
Victoria e Alberto Domínguez. Adaptación: Alberto Domínguez.
Traducción: Eva Lago e Belén González.

Ver Ciclo de teatro de Mugardos. Ver Iª Mostra
de teatro afeccionado de Cambre.

Teatro Maltés: A Gaiola, de Jenaro Marinhas del Valle.
Fábula na que se conta a historia de Adán e Eva en clave de conto nun paraíso moi particular e na que se aborda con ironía a
vida actual e as présas coas que vivimos na nosa sociedade.
Dirección: Lino Braxe. Interpretación: Flor Maceiras, Xavier de Fornos, Xosé Luís López
“Sacha” e Laura Segade. Iluminación escénica: Miguel Soto.

Referencias varias:
-Eduardo Álvarez, “A Gaiola”/“Estrea na Coruña dunha obra de Jenaro Marinhas”, O Correo Galego/El Correo Gallego,
“AFA”/“Cultura”, 30 outubro 2001, p. 31/p. 67.
Anuncia a estrea de A gaiola, escrita por Jenaro Marinhas del Valle e representada por Compañía Maltés. Sinala que é a
primeira vez que unha compañía profesional dramatiza un texto deste autor e que a representación se enmarca no contexto
dunha homenaxe que diversas asociacións e organismos queren facer ao escritor galego, do que se ofrece unha breve biografía.

- J. A. Martínez Sevilla, “Homenaje a Marinhas”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 6 novembro 2001, p. 19.
Dá conta da estrea de A gaiola, unha peza de Marinhas del Valle adaptada por Lino Braxe e representada por Teatro Maltés.
Ademais de sinalar o argumento e o tema da obra, comenta as palabras que Lino Braxe e Pablo González Mariñas dirixiron ao
público antes da función.
- Henrique Rabuñal, “A Gaiola de Jenaro Marinhas”, Revista Galega de Teatro, nº 29, inverno 2001, pp. 50-51.
Felicítase pola estrea desta peza na súa montaxe de Teatro Maltés, que malia a humildade e os problemas de dicción considera
que gustou moito ao público. Céntrase logo no argumento ao redor do que se desenvolve a obra dende a dualidade espacial coa
que se inicia, o personaxe de Adán como verdadeiro protagonista ou o personaxe de Satán, como astuto empresario ao xeito das
figuras mercantís actuais, ademais de fixarse na estructura do Edén ao xeito de organización castrense. Remata aludindo á
próxima publicación da obra dramática galega completa de Jenaro Marinhas del Valle.

Compañía Marful: O señor BomBom.
Musical con elementos teatrais que recrea o ambiente dun café teatro parisino dos anos trinta no que o protagonista é o señor
BomBom, o mestre de cerimonias que recibe ao público.
Dirección: Cristina Domínguez. Escenografía: Pablo
Giráldez “O Pastor”. Interpretación: Uxía Pedreira.
Guión: David Otero, Olga Nogueira e Uxía Pedreira.
Música: Uxía Pedreira.

Referencias varias:
- P. B., “O señor BomBom apresenta en Lalín a Compañía Marful”, A Nosa Terra, nº 983, “Guieiro Cultural”, 19 abril 2001, p.
22.
Noticia sobre a estrea no Auditorio Municipal de Lalín deste espectáculo a cargo da compañía Marful no que se sinala que se
reúne música, literatura, teatro, pintura e danza. Dise que nel participan integrantes do conservatorio de música

tradicional e folk de Lalín, entre eles a súa directora Uxía Pedreira xunto con Pedro Pascual, que foron os artífices desta idea.

- David F. Villar, “Ironía e cinismo na sociedade actual, claves da nova obra de Dami Contreras”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 7 xuño 2001, p. 11.
Ver Balea Branca Produccións, Notas dun estudiante que morreu tolo, neste apartado do Informe.

Matarile Teatro: A brazo partido, de Ana Vallés.
Obra na que se trata o tema da morte abertamente. O argumento parte da morte dun home que está sentado pelando unha
laranxa, o que desencadea toda unha serie de situacións entre cómicas e desesperadas.
Dirección: Ana Vallés. Interpretación: Helen Bertels, Ana García, Eugenia Iglesias, Roberto Leal, Juan López Berzal, Daniel
Moreno e Ana Vallés. Deseño de iluminación, espacio escénico e montaxe musical: Baltasar Patiño.

Referencias varias:
- Camilo Franco, “Catro novas montaxes devolven o protagonismo ó teatro galego”, La Voz de Galicia, “Espectáculos”, 17
outubro 2001, p. 72.
Ver Centro Dramático Galego: Rosalía, neste apartado do Informe.
- AFA, “O Sete de xogos”, O Correo Galego, “AFA”, 19 outubro 2001, p. 33.

Comenta A brazo partido de Matarile Teatro, que se vai presentar na Sala Galán de Santiago; na hora e media que dura o
espectáculo sete personaxes falan da morte como algo cotián nunha mestura de xogo e improvisación.
- AFA, “Matarile estrea mañá pola noite no Galán a montaxe ‘A brazo partido”, O Correo Galego, “AFA”, 23 outubro 2001, p.
33.
Dá conta da presentación de A brazo partido e sinala que se trata dun xogo no que sete actores dialogan abertamente sobre a
morte nun exercicio presidido pola improvisación, no que realidade e teatro se mesturan.
- AFA, “Un conxuro contra os medos cotiáns”, O Correo Galego, “AFA”, 24 outubro 2001, p. 34.

Conta que Matarile vai presentar A brazo partido, un espectáculo dirixido por Ana Vallés e composto por diversos textos en
inglés, alemán, castelán, portugués e galego a partir dos cales os actores dialogan sobre o medo á morte e ao paso do tempo.

-AGN, “Matarile Teatro presenta la muerte como algo cotidiano en la sala Galán”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 24
outubro 2001, p. 62.

Dá conta da estrea de A brazo partido, unha montaxe de Matarile Teatro que narra a morte dun home. Tamén informa dos
outros actos que conforman a programación outonal da Sala Galán: Esperando a Godot de Quico Cadaval e Prestidixitador de
Antón Lopo.
- M. Beceiro, “Matarile conjura la muerte con fiesta, baile y canto en ‘A brazo partido”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 24
outubro 2001, p. 7.
Anuncia que A brazo partido será estreado hoxe por Matarile Teatro na Sala Galán. Sinala que é interpretada por sete actores
que se representan a si mesmos e que nun xogo de improvisacións falan do medo á morte, do paso do tempo e da necesidade de
tomar decisións co risco de equivocarse.
-Inma López Silva, “Teatro do bo: o máis difícil do mundo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 101, 31 outubro
2001, p. 5.
Esta investigadora lembra unha conversa que mantivo con membros de Matarile na que chegaron ao acordo de que o
fundamental no teatro é a calidade. Recoñece que o bo teatro é moi difícil de facer pero opina que esta obra é un claro exemplo
de que este obxectivo é acadábel. Louva o quefacer de Ana Vallés, a directora da montaxe, e explica algúns aspectos relativos
ao tratamento do espacio escénico.

- M. B., “Helen Bertels: ‘A brazo partido’ hay que verlo y sentirlo, como la vida”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 1 novembro
2001, p. 11.
Fala da traxectoria vital da actriz alemana Helen Bertels, que nestes momentos traballa en A brazo partido; narra a súa orixe e
como foi a súa chegada a Compostela.
- Conchi Bilbao, “O teatro é o lugar de comunicación por excelencia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 102, 7
novembro 2001, p. 6.
Bilbao sinala a Ana Vallés, directora e actriz nesta obra, como núcleo de Matarile Teatro. Respecto a esta peza, comenta que os
textos, de orixe diversa, son responsabilidade de Javier M. Alejandre, que non é dramaturgo senón relatista. Así mesmo,
asegúrase que non introduce problemas de comprensión o feito de que a obra sexa tetralingüe (galego, alemán, portugués e
inglés). Xa respondendo ás preguntas da entrevistadora, Vallés revela que esta montaxe cede moito espacio para a
improvisación dos sete actores, máis dos habituais, e descobre que trata sobre os medos cotiás.
- C. D. C., “Balance de transgresións”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 103, 14 novembro 2001, p. 1.
Ver Antón Lopo: Prestidixitador neste apartado do Informe.

-Inmaculada López Silva, "Apertura de temporada. Nuevos espectáculos, nuevas propuestas", Primer Acto, nº 291,
“Autonomías. Galicia”, decembro 2001, pp. 142-145.
Ver Centro Dramático Galego: Rosalía neste apartado do Informe.

Mohicania: Espantoso.
Nun museo onde se mesturan cadros de arte contemporánea con pezas de cerámica chinesa, ou mobles de estilo francés con
zanfonas medievais, é depositado un espantallo como mostra dunha cultura rural en franca desaparición. Será a través dos ollos
deste espantallo que iremos entrando en contacto cunha vida que nos parece imposible que exista alí dentro.

Dirección: Quico Cadaval e José Campanari.
Interpretación: Víctor L. Mosqueira e Piti Sanz.
Xénero: Divertimento escénico.
Ver IXª Feira do teatro de Galicia.
Ver Sábados teatrais de Narón.

Teatro do Morcego: Os vellos non deben de namorarse, de Alfonso R. Castelao.
Todo xira arredor dos amores de tres vellos imprudentes, D. Saturio, D. Ramón e o Sr. Fuco, que teñen a desgracia de poñer os
seus ollos en tres mozas: Lela, Micaela e Pimpinela.
Dirección: Celso Parada. Interpretación: Maxo Barjas, Braulio Velo, Miguel Borines, Sonia Rúa, Pepe Barreiro, Casilda
García, Gonzalo Uriarte, Belén Constenla, Andrés Giráldez, Miro Magariños, Eva Carreras, Patricia Vázquez e Salvador del
Río. Vestiario: Carlos Alonso. Técnico de luces: Suso Barreiro. Técnico de son: Francisco Alfaro. Colaboración musical: María
Xosé López e Xico de Cariño. Xénero: Comedia.

Referencias varias:
-M. Beceiro, “Teatro do Morcego fai de ‘Os vellos’ a gran superproducción do teatro privado”, La Voz de Galicia, “Santiago”,
15 decembro 2001, p. 8.

Comenta a representación que de Os vellos non deben namorarse fai Teatro do Morcego e indica que a compañía leva este
nome en honor a Castelao, que en 1921 visitou París para ver o Teatro do Morcego de Nikita Balieff. Destaca o grande esforzo
económico e técnico que supuxo montar esta peza, polo que é cualificada como a maior superproducción do teatro privado.

Teatro de Ningures: Fausto, de Cristopher Marlowe.
Montaxe na que se fai unha lectura contemporánea do Fausto, cunha visión política que tenta achegarse ao público e que fala
do constante pacto co demo. Esta obra é unha reescrita do Fausto de Marlowe e de Goethe sen renunciar á fantasía e á maxia da
obra, aspecto que o achega ao mundo mítico de Galicia. Con só seis actores téntase facerlle ver ao espectador a complexidade
dun personaxe que sucumbe ás súas propias contradiccións.
Traducción e adaptación: Xosé M. Pazos e E. Vázquez. Dirección: Etelvino Vázquez. Interpretación: Casilda García,
Pepa Barreiro, Sonia Rúa, Francisco Paredes, Santiago Cortegoso e Salvador del Río. Escenografía: P. Pastor. Vestiario:
Carlos Alonso. Deseño Iluminación: Jesús Pérez. Técnicos: Paco Alfaro e Suso Barreiro.

Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “El Fausto de Marlowe se vende al diablo en gallego”, Faro de Vigo, 28 xuño 2001, p. 80.

Alude á escenificación desta producción teatral de Teatro de Ningures no Centro Cultural Caixanova de Vigo e ás
explicacións dalgúns dos seus responsábeis. Etelvino Vázquez, o director, subliña que esta é a primeira vez que se representa
no Estado a obra de Marlowe e destaca o grande traballo que conlevou un proxecto tan difícil. Tamén di que se trata dunha
homenaxe ao teatro isabelino, o que non lle resta actualidade. O actor que encarna o personaxe central, Salvador del Río,
explica os retos que supón no plano persoal este papel.
- Damián Villalaín, “Narración épico-dramática”, Tempos Novos, nº 52, “Voces e Culturas. Teatro”, setembro 2001, p.

17.
Aproximación crítica á adaptación do Fausto de Marlowe por parte da Compañía de Teatro Ningures. Principia cun
apuntamento sobre o tratamento do personaxe en Marlowe e en Goethe, para logo analizar sucintamente a adaptación de Xosé
Manuel Pazos e E. Vázquez. Conclúe subliñando que o traballo da compañía teatral de Cangas é “unha profusión de técnica
escenográfica e de traballo actoral”, mais dubidando da finalidade última deste.

Produccións Nordesía: Eliana en Ardentía, de Roberto Salgueiro, premio Álvaro Cunqueiro de textos
teatrais 2000.

Autor e director: Roberto Salgueiro. Interpretación: Blanca Cendán, Marcos
Correa, Xulia Gómez e Maite da Costa. Deseño da escenografía, vestiario e
iluminación: Roberto Salgueiro. Escenografía: Rodrigo Roel. Vestiario: Clotilde
Vaello.

Referencias varias:
- F. Martínez Bouzas, “As dimensións do amor”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 69, 25 marzo 2001, p.
9.
Tras comentar os riscos de valorar unha obra dramática sen vela nunca en escena, ofrécese un breve resumo da traxectoria
profesional de Roberto Salgueiro. A obra recensionada preséntase como un “inestimable exercicio en clave traxicómica sobre a
cerna do amor”. Expónse o argumento da peza teatral, salientando o final “celestinesco”. Considérase, ademais, que a obra está
ben escrita e ben artellada. Por último, coméntanse as doses de ironía que aportan algunhas das personaxes secundarias.

-Marcos S. Pérez, “El teatro vuelve al Principal con dos obras sobre los años de la postguerra”, La Voz de Galicia, “Santiago”,
30 agosto 2001, p. 8.
Ademais de falar amplamente sobre a programación teatral que ocupará o escenario do Teatro Principal de Santiago na tempada
de outono con compañías nacionais, tamén se fai eco da celebración dun ciclo de teatro galego no que participan Teatro Bruto
con Ninguén chorou por nós, Uvegá Teatro con O retrato de Dorian Grey e Roberto Salgueiro con Eliana en Ardentía, todas
elas en sesións dobres.
Inma López Silva, “Estrea de temporada”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 94, 15 setembro 2001, p. 2.
Ver Centro Dramático Galego: Rosalía de Otero Pedrayo neste apartado do Informe.
M. Beceiro, “Nordesía se adentra no campo do teatro coa súa primeira producción”, La Voz de Galicia, 22 setembro
2001, p. 10.

Informa da incursión da Productora Nordesía na producción teatral coa estrea en Santiago de Eliana en ardentía, de Roberto
Salgueiro. Deste xeito, recolle as explicacións de Francisco Xavier Viéitez, responsábel da nova área, sobre esta nova etapa da
empresa, ata o de agora centrada no eido musical. Segundo el, Nordesía afronta unha diversificación no campo cultural que
quer facer rendíbel a producción dramática galega para todos os sectores implicados e que pretende

contribuír á normalización teatral en Galicia facendo unha distribución das obras por temporada. Finalmente, adianta que han
apostar por pequenas mo ntaxes e pola superproducción dun musical.

- AFA, “Cos clásicos de fondo”, O Correo Galego, “AFA”, 23 setembro 2001, p. 48.
Dá noticia do acto de presentación en Santiago da escenificación da peza teatral, Eliana en ardentía. Nel, participou o seu autor
e director, que explicou que nesta comedia se asiste a un xogo intertextual cos clásicos, referencia que “ten moito que ver coa
forte valoración da escrita dramática que hai nestes textos”. Tras resumir o argumento e subliñar o papel da productora,
lémbrase que esta obra recibiu o Premio Álvaro Cunqueiro e que foi ben acollida pola crítica. Por último, vólvense recoller as
palabras de Salgueiro, que salientou o bo traballos dos actores, a multiplicidade de lecturas da obra e o grande peso da linguaxe
cinematográfica na súa posta en escea.
-M. Beceiro, “Las compañías inician la temporada teatral con el estreno de propuestas muy variadas”, La Voz de Galicia, 23
setembro 2001. p. 8.
Ver Teatro do Adro: Binomio de Newton, neste apartado do Informe.
- M. Beceiro, “Dirixir axúdame a escribir e facelo máis correctamente”, La Voz de Galicia, “El cronómetro”, 29 setembro 2001,
p. 2.

Despois de presentar a última montaxe de Roberto Salgueiro, Eliana en ardentía, recolle as declaracións deste autor e director
teatral nas que manifesta as vantaxes e inconvenientes de desenvolver esta dobre actividade. Salienta o traballo de todo o
equipo técnico que estivo ás súas ordes e felicítase pola circunstancia de que unha empresa privada se encargase da producción.
Finalmente, afirma a contemporaneidade e a vixencia deste texto na actualidade.
-Inma López Silva, “O fogoso teatro de Roberto Salgueiro”, El Correo Gallego, “Correo das culturas”, nº 98, 10 outubro
2001, p. 5.
Dá conta da estrea de Eliana en ardentía no Teatro Principal de Santiago cinxíndose unicamente ao plano do espectáculo. Por
medio dunha anécdota persoal denota a transcendencia da obra no público, pasando logo a analizar as causas deste éxito, que
son “en esencia, os actores, a luz, e o propio texto, guiados pola man dun atento e intelixente Roberto Salgueiro”. Salienta o bo
facer do autor no xénero da comedia, tanto na escrita como na práctica escénica e agradece a chegada de novos actores con
talento ao teatro profesional.
- Natalia Álvarez, “Roberto Salgueiro xoga cos clásicos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 11 outubro 2001, p. 48.

- R. R., “Teatro clásico, moderno y premiado”, Atlántico Diario, “Vigo”, 11 outubro 2001, p. 12.
Sinala que hoxe e mañá será representada no Centro Cultural Caixanova de Vigo a obra Eliana en ardentía de Roberto
Salgueiro. Comenta que esta representación gañou no 2000 o Premio Álvaro Cunqueiro e que nela hai referencias a Cirano, á
Celestina e a Romeo e Julieta.
- C. D. C., “Eliana en ardentía”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 99, 17 outubro 2001, p. 1.

Recolle as declaracións de Roberto Salgueiro acerca Eliana en ardentía, un texto escrito e dirixido por el mesmo que xoga coa
literatura clásica e no que se reflicten os valores da nosa sociedade.

Achega a Eliana en ardentía ou Bernardo destemplado coa que Roberto Salgueiro, o seu autor e director, percorre con éxito os
escenarios de Galicia. Dá conta do argumento da peza dramática, protagonizada por catro personaxes, que viven na Verona
medieval, obsesionados por descubrir as dimensións do amor. Sinala que a obra se compón de vinteunha escenas que en ton
cómico describen a historia de amor entre os dous protagonistas: Bernardo e Eliana. Dá conta das propias palabras de Salgueiro
para definir a obra como “unha comedia aceda, baseada nunha recreación orixinal e cun complexo xogo literario, na que existen
claras referencias a textos clásicos” e na que a acción transcorre dun xeito marcadamente secuencial con varias localizacións e
saltos espaciais e temporais que supuxeron todo un reto para o equipo á hora de traballar.

-E. P., “Cine mexicano, teatro galego, música e danza no programa do Salón Teatro”, El Correo Gallego, “Cultura”, 18
novembro 2001, p. 75.
Ver Centro Dramático Galego: Rosalía neste apartado do Informe.

- Belén Puñal “Outono de teatro”, Tempos Novos, nº 54, “Cataventos”, novembro 2001, pp.10-11.
Ver Centro Dramático Galego (3): Rosalía neste apartado do Informe.

- Damián Villalaín, “Comedia melancólica”, Tempos Novos, nº 54, “Teatro”, novembro 2001, p. 74.
Aproximación crítica á escrita dramática de Roberto Salgueiro e, máis concretamente á súa obra Eliana en Ardentía quefoi
premiada co Álvaro Cunqueiro 2000, salientando o vencellamento do dramaturgo a este galardón. Apunta unha certa evolución
da súa dramaturxia, subliñando que “lle concede un alto valor de seu ao discurso literario, independentemente do seu mellor ou
peor funcionamento escénico”. Logo comenta as claves da obra citada e certas cuestións relacionadas coa súa escenificación.

- Inmaculada López Silva, "Apertura de temporada. Nuevos espectáculos, nuevas propuestas", Primer Acto, nº 291,
“Autonomías. Galicia”, decembro 2001, pp. 142-145.

Ver Centro Dramático Galego: Rosalía neste apartado do Informe.
- AFA, “A actriz e un escenario”, O Correo Galego, “AFA”, 11 decembro 2001, p. 34.

Informa da representación no Salón Teatro de Santiago de Eliana en Ardentía, obra de Roberto Salgueiro gañadora doPremio
Álvaro Cunqueiro 2000 e protagonizada por Blanca Cendán. Recolle as declaracións da protagonista sobre este espectáculo e
sobre a súa propia traxectoria profesional.
-Inma López, “A verdadeira comedia de Roberto Salgueiro”, Revista Galega de Teatro, nº 28, ”Opinións desde a butaca”,
outono 2001, pp. 92-94.
Positiva valoración da obra Eliana en Ardentía de Roberto Salgueiro, galardoada co Premio Álvaro Cunqueiro de Textos
Dramáticos 2000. Subliña que o dramaturgo nos ofrece “unha lectura lúcida e desmitificadora, pero sobre todo delirante e
cómica” do Romeo e Xulieta de Shakespeare. Así mesmo, realiza unha aproximación crítica á posta en escena da obra por parte
de Nordesía Produccións e o propio autor, comentando diversos aspectos como a dirección, interpretación, etc.

Teatro do Noroeste: Alta Comedia, de Eduardo Alonso.
Montaxe na que se desenvolve un triángulo amoroso entre o Federico, o marido catedrático de Matemáticas, Rosario, a súa
esposa, que se aburre dende hai anos na casa e Mónica, a amante deste. Unha comedia que se centra na soidade de moitas
mulleres ás que se lles negan perspectivas de futuro.
Autor e Dirección: Eduardo Alonso. Interpretación: Antonio f.
Simón, Rebeca Montero e Luma Gómez. Música: Chega Alonso.
Escenografía e vestiario: Equipo Taetro. Deseño de iluminación:
Eduardo Alonso. Xénero: Comedia.

Referencias varias:
- Camilo Franco, “Catro novas montaxes devolven o protagonismo ó teatro galego”, La Voz de Galicia, “Espectáculos”, 17
outubro 2001, p. 72.

Ver Centro Dramático Galego: Rosalía neste apartado do Informe.
- M. B. L., “Ferrol acogerá el estreno en Galicia de la última obra de Teatro del Noroeste”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 23
outubro 2001, p.17.
Comenta que Teatro do Noroeste representará no Centro Torrente Ballester a peza Alta comedia; ademais de indicar o
argumento e citar aos seus actores, sinala que esta actuación forma parte da programación dos Xoves Teatrais.
- Sofía Vilanova, “Un abanico de artistas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ferrol”, 26 outubro 2001, p. 12.
Dá conta da representación de Teatro do Noroeste en Ferrol no centro Torrente Ballester, sinala o reparto e un breve comentario
sobre o argumento.
- AFA, “Teatro do Noroeste presenta hoxe en Santiago ‘Alta Comedia’”, O Correo Galego, “AFA”, 14 novembro 2001,
p. 31.
Despois de estrearse en Ferrol chega a Compostela Alta Comedia de Teatro do Noroeste; resume o argumento da peza e indica
que os temas tratados son a soidade e a falta de conexión nas relacións de parella.

- Ana Iglesias, “Alta Comedia”, El Correo Gallego, “Santiago”, 14 novembro 2001, p. 24.
Sinala que a compañía Teatro do Noroeste representará hoxe na Sala Sant Yago Alta Comedia, unha peza baseada no tópico do
triángulo amoroso e que analiza as relacións entre os seres humanos.
- Conchi Bilbao, “Na vida todos somos algo perdedores e culpables”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 103, 14
novembro 2001, p. 6.

Conversa coa actriz Luma Gómez focalizada na obra Alta Comedia, de Teatro do Noroeste, onde interpreta a personaxe de
Rosario e onde sinala que esta obra reflicte a dificultade das relacións humanas mediante persoas comúns.
-Inma López Silva, “Alta comedia: vidas desfeitas por amor”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 104, 21 novembro
2001, p. 5.
Descríbese o espectáculo Alta Comedia que se representará na Sala Iago de Compostela. Indícase que é un relato no que se
amosa un matrimonio roto despois de máis de vintecinco anos en común, adobiado “da inmediatez nas intrigas universitarias” –
LOU–, e remátase afirmando que “é un teatro comercial que atrae público ás salas”.

- Inma López Silva, “Teatro do Noroeste ou a tristura de nos sentirmos sós”, Revista Galega do Teatro, nº 29, “Opinións desde
a butaca”, inverno 2001, pp. 58-60.
Achégase á posta en escena desta peza, da que comeza chamando a atención sobre o valor da cotidianidade que se pon sobre o
escenario e que facilita a identificación do espectador co que está a ver, segue logo pola análise dos protagonistas, un
matrimonio e unha moza convertida en amante do marido, e opina sobre a interpretación dos tres actores, da que a parte de
criticar aspectos que considera mellorábeis cualifica favorabelmente.
Ver Xoves Teatrais de Ferrol 2001.

Nove/Dous : Rexurdimento.Coplas de cego, de Afonso Becerra.
Tomando as coplas de cego e o universo deste personaxe preséntanos a Saturio e ao seu axudante Cirilo, que gañan a vida
contando e cantando coplas que relatan sucesos truculentos. Fartos destes temas soñan que visitan a Rosalía de Castro, Eduardo
Pondal e Curros Enríquez para que lles escriban coplas máis “cultas”.
Dirección: Afonso Becerra de Becerreá. Interpretación: Jouse García, Clara
Vázquez, Tamara Cristobal e Lois Soaxe. Escenografía e vestiario: Carlos
Alonso. Axudante de Dirección: Josi Lage. Xénero: Comedia.

Referencias varias:

- X. A. Reboiro, “Carballiño fomenta la afición por el teatro en dos escuelas públicas”, La Región, “Cultura”, 2 abril 2001, p. 8.

Repaso ás diferentes iniciativas culturais organizadas polo Concello do Carballiño, entre as que se contaba coa representación
de pezas teatrais que darían posteriormente nacemento a grupos de teatro. Sinálase que dun destes grupos, Orballo Teatro, saíu
Josi Lage, fundador da compañía Nove/Dous, sen esquecer tamén a creación das escolas de teatro do Carballiño e Boborás.
Anúnciase que esta compañía estreará a obra Rexurdimento, coplas de cego coa que iniciará unha xira por varios puntos de
Galicia, ademais doutras obras dentro das escolas como Aspirina para dous e de Virilidade, peza inédita de Losada Diéguez,
que se estrearán en breve.
- Inmaculada López Silva, “Cegos para a verdade e odas á vulgaridade”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 76, 13
maio 2001, p. 11.

Comentario á representación de Rexurdimento. Coplas de Cego de Afonso Becerra. Comézase expresando o desacordo coa
trabazón argumental e co tratamento que reciben as mulleres. Rexéitase tamén a imaxe tópica que se ofrece dos escritores
galegos do Rexurdimento. Considérase un traballo “malogrado” que non cumpre as espectativas do espectador, e do que tan só
se pode louvar a interpretación dos actores.
Ver Xoves Teatrais de Ferrol 2001.

Ollomoltranvía: Policía, de Slawomir Mrozek.
Preséntasenos ao último preso político opositor ao réxime gobernado polo Infante e o seu tío o Rexente, que abxura das súas
ideas, quedando o país nun remanso de paz. Como todo está tan tranquilo, a policía corre o risco de facerse innecesaria polo que
o alto mando do corpo toma a decisión de buscar unha saída que garanta a súa continuidade e supervivencia.

Dirección e adaptación: Cándido Pazó. Axudante de dirección: Xosé Luís López Saxa.
Interpretación: Santi Prego, Jouse García, Carlos Sante e Avelino González. Traducción
do francés: Noemí Pazó. Escenografía e vestiario: Carlos Alonso. Música orixinal e
espacio sonoro: Piti Sanz. Iluminación: Alfredo Laforet. Realización escenográfica e
atrezzo: Carlos Alonso, Rodolfo Cunha e Santos Carrera. Técnico de son: Raquel
Laforet. Fotografía: Simón Balvís. Deseño gráfico: Fausto e Peixe. Administración:
Yumy.

Producción: Ollomoltranvía.
Xénero: Comedia.

Referencias varias:
- B. L., “Policías’ en escena, pola agrupación Ollomoltranvía”, Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 29 marzo 2001,
p. 63.
Anuncia a representación desta peza en Pontevedra promovida polo Concello e o IGAEM e dá algúns trazos do seu argumento.

- Amaia Mauleón, “Menos el aburrimiento, todo vale en el teatro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 19 abril 2001, p. 42.
Entrevista con Cándido Pazó, director de Ollomoltranvía, na que se alude á definición de “compañía de teatro físico”, á
elección desta peza de Mrozek por parecerlle acertada ao momento actual ou qué encarnan os personaxes dos policías, para
rematar referíndose á importancia do humor e das emocións nas pezas teatrais da compañía.
- Francisco Castro, “Policía”, Atlántico Diario, “culturamanía”, 20 abril 2001, p. 12.

Anuncia a presentación da obra en Vigo e céntrase no seu argumento. Compara a ficción da peza con feitos reais e remata
sinalando que fará reflexionar a máis de un.
- M. Beceiro, “Ollomoltranvía retoma el teatro político y del absurdo con la comedia ‘Policía”, La Voz de Galicia, “Santiago”,
25 abril 2001, p. 8.

Comeza referíndose ao argumento da obra, para logo recoller as opinións dos propios actores que falan dos seus propios
personaxes e do carácter de teatro político da peza. En cadro a parte ofrécese a ficha técnica.
-Inmaculada López Silva, “Os policías e os ladróns soñados por Ollomoltranvía”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”,
nº 74, 29 abril 2001, p. 11.
Cualifica como “excelente” a última comedia representada polo grupo Ollomoltranvía: Policía de Cándido Pazó. Louva a
ludicez, a mordacidade, o aproveitamento do espacio escénico, e o labor dos actores. Valora positivamente tamén a reflexión
crítica que se lle pide ao espectador. Remata salientando a ironía e as referencias metateatrais que aparecen na obra.
- Damián Villalaín, “Un punto de inflexión”, Tempos Novos, nº 48, “Crítica. Teatro”, maio 2001, p. 76.

Comeza lembrando a importancia acadada polo espectáculo Commedia de Ollomoltranvía e que convertere á compañía nunha
das máis importantes do panorama galego, e que coa obra que presenta agora se ve a evolución que foi experimentando.
Salienta de Policía a busca da reflexión e a crítica do espectador sobre o seu contorno sociopolítico. Alude á procedencia do
texto, escrito por Slawomir Mrozek en 1958, repasa a traxectoria deste autor polaco e da obra destaca a temática arredor do
poder totalitario e da opresión, ata chegar ao disparate. Remata sinalando os nomes dos intérpretes, que na obra hai referencias
ao noso momento actual, que as técnicas empregadas fan del un espectáculo máis aberto e “válido para todas as organizacións
sociais (…) sempre en risco de que se incube nelas o ovo da serpe da paranoia totalizante”.
- F. V. M., “Teatro en el centro cultural As Torres de Santa Cruz”, La Opinión, “Oleiros”, 27 outubro 2001, p. 16.

- C.F., “Teatro en pie de guerra”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 1 decembro 2001, p. 25.

- J. A. Martínez Sevilla, “Bufonismo rocambolesco”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 5 decembro 2001, p. 21.

Breve nota na que anuncia a actuación desta compañía no centro cultural As Torres de Santa Cruz. Sinala que a adaptación
libre é de Cándido Pazó e que nela destaca a participación activa do público.

Ver Produccións Librescena: A morte e a doncela neste apartado do Informe.

Sinala que Policía de Ollomoltranvía foi estreada no Teatro Rosalía dentro do ciclo teatral organizado por Caixanova; comenta
o argumento da obra, algunhas das súas características e cita o nome dos actores e dalgún técnico.
Ver Ciclo de teatro de Carballo. Ver IXª
Feira do teatro de Galicia. Ver Festival
“Teatrarte 2001” de Redondela. Ver XIVª
Mostra de teatro de Cee. Ver Sábados teatrais
de Narón. Ver IIº Verán de teatro de Vigo.
Ver Xoves Teatrais de Ferrol 2001.

Patricia de Lorenzo: O show sincero de Ana Pudor.
Ver IIº Verán de teatro de Vigo.

Pífano Teatro: Mirinda Affaire, de Xavier Picallo.
Todo xira arredor dunha cita a cegas na que unha muller contacta vía internet cun actor profesional para que lle diga aquilo que
os seus amigos/amantes nunca lle din. Mentres un actor en paro prepara un texto para recitarlle a unha descoñecida. No
desenlace desta peza de equívocos será Calderón de la Barca coa súa La vida es sueño que bote unha man no remate.

Director: Xavier Picallo. Interpretación: Eva
Fernández e Juan Curiel.
Ver IXª Feira do teatro de Galicia.

Compañía Pilar Pereira: Contrátenos por favor.
Comedia musical da que se pode dicir que é unha historieta de dúas rapazas en paro que saben cantar e bailar. Ante a situación
de desemprego as dúas amigas con recursos e moita imaxinación, cantan e contan o que lles está a pasar nunha linguaxe directa,
actual e fresca.
Dirección: Pilar Pereira. Interpretación:
Camila Bossa e Marta Pazos. Xénero:
Comedia musical.

Referencias varias:
- A. I. S., “Certamen de pintura rápida en la Alameda sobre Compostela”, El Correo Gallego, “Así está el Patio”, 9 xuño 2001,
p. 24.
Ademais de dar conta doutras actividades culturais de variado carácter en Compostela tamén anuncia a presentación na Sala
Nasa de Santiago desta peza teatral.

- Juan Capeáns, “Las protagonistas de la obra hubiesen apoyado la huelga”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “El
Cronómetro”, 16 xuño 2001, p. 2.

A actriz Camila Bossa, que representa este mesmo día a comedia Contrátenos, por favor xunto con Marta Pazos na sala Nasa,
explica que a obra trata da falta de perspectivas laborais coas que a xuventude se ten que enfrontar tras rematar os estudios.
Tamén lembra os seus inicios na compañía de súa nai, Pilar Pereira, e recoñece que vive de interpretar o papel de Belinda na
serie “Mareas vivas”, emitida pola TVG.
Ver IIª Feira do Humor de Pontevedra.
Ver IXª Feira do teatro de Galicia. Ver
IIª Mostra de teatro de Gondomar.

Os Quinquilláns: A Noite.
Dirección: Gabriel Penabade. Interpretación e manipulación dos monicreques:
Anxo García e Ignacio Vilariño. Música: Xurxo Piñeiros e David Vieites.
Interpretación, danza, manipulación e zancos: Xoán Carlos Iglesias. Iluminación:
Óscar. Vestiario: Betti Lobato. Inchables a cargo de: Nazaré da Vila.

Referencias varias:
-J. I. F., “El grupo de teatro ‘Os Quinquilláns’ pone en escena la obra ‘A Noite”, Diario de Arousa, “Vilanova”, 8 agosto 2001,
p. 21.
Dá conta da estrea da obra A Noite na praza da Pastoriza de Vilanova da Arousa por parte do grupo de teatro da rúa Os
Quinquilláns. Lembra o éxito acadado coa súa anterior obra Gulliver por toda Galicia e dá conta do equipo que forma parte da
nova montaxe. Salienta que ademais da interpretación actoral tamén é moi importante a participación do

público, que conta con música en directo e, en xeral unha complicada escenografía dirixida a adultos e nenos. Finalmente,
relaciona os nomes dos membros de todo o equipo teatral.

Rara Avis Teatro: Baby boom no paraíso, de Ana Istarú.
Comedia fresca, moi contemporánea, intelixente e cunha linguaxe viva e actual na que unha muller, Ariadna, relata a historia da
súa preñez e todas as circunstancias, pensamentos e personaxes que rodean o feito. Moi divertida e ácida, é unha crítica radical
a un proceso sobradamente coñecido como é o das cerimonias que acompañan á maternidade, sen caer en tópicos e lugares
comúns. O marido de Ariadna, Diego, é o contrapunto cómico do relato, así coma outros personaxes coma a sogra, o veciño, o
médico e o propio bebé que fai chegar os seus pensamentos a través dunha voz en “off”.
Dirección: Rita Cabezas. Interpretación: Rita
Cabezas, Raúl Varó e Isidro Cea. Xénero: Comedia.

Sarabela Teatro: Sexismunda, de Calderón de la Barca.
Rosaura, acompañada por Clarín, atópase nunha paisaxe estraña na que se atopa a moza Sexismunda, cautiva dende o seu
nacemento sen saber porqué. Clotaldo, coñecedor da identidade de Sexismunda que é filla do rei Basilio, manda apreixar aos
forasteiros e recoñece entre as pertenzas de Rosaura algo que el lle dera anos antes a unha muller. O rei Basilio desvela a
existencia desta filla e a presencia de Rosaura e Clarín fan cambiar os acontecementos.
Dirección: Ánxeles Cuña Bóveda. Interpretación: Fernando Dacosta, Xosé A. Porto “Josito”, Fina Calleja, Sabela Gago, Elena
Seijo, Suso Díaz e Tito R. Asorey. Xénero: Drama sobre o destino.

Referencias varias:
- S. Espinoso, “Sarabela interpreta a Calderón”, La Región, “Cultura”, 24 febreiro 2001, p. 12.

- Alvarado, “Sarabela y su ‘Vida es sueño”, La Región, “Cultura”, 27 febreiro 2001, p. 12.
Lóuvase a adaptación de Sarabela e coméntase a capacidade de facer chegar ao público o espírito do teatro español da Época de
Ouro coa forza do galego. Resáltase a boa posta en escena e a magnífica interpretación dos personaxes.
- Alvarado, “Después de ‘Sexismunda’, el teatro no es un sueño”, La Región, “Teatro”, 4 marzo 2001, p. 16.
Fai alusión á estrea de Sexismunda en Ourense. Louva o teatro feito por Sarabela e denuncia a falta de escolas de arte dramático
en Galicia, o que conleva, segundo el, á existencia de compañías pouco estábeis.
- M. L., “Folk y teatro por el Día das letras galegas”, La Opinión, “Sada/Betanzos”, 18 maio 2001, p. 18.
O concello de Betanzos súmase á celebración do Día das Letras Galegas organizando diversas actividades, entre as que compre
salientar un concerto de música folk e a posta en escena da versión de La vida es sueño representada pola compañía Sarabela
Teatro.
- Inma López Silva, “Vivir en teatros que se soñan: ‘Sexismunda”, El correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 77, 20 maio
2001, p. 11.

Dá conta do bo traballo dramatúrxico que vén desenvolvendo a compañía Sarabela ao converter textos en espectáculos de
calidade. Despois de citar algunhas das adaptacións doutros anos céntrase en “Sexismunda”, que é unha relectura do clásico La
vida es sueño. En xeral louva toda a peza comezando pola traducción para centrarse logo nas variacións que lle confiren á obra
uns puntos de vista actuais, que se combinan perfectamente cos temas que xa están presentes no texto clásico. Salienta tamén a
escenografía , na que as luces son moi significativas, e a boa interpretación dos actores destacando a Josito Porto no papel de
Rei Basilio.
- Amaia Mauleón, “Segismundo, una mujer gallega”, Faro de Vigo, 21 setembro 2001, p. 54.
A chegada a Vigo do espectáculo teatral de Sarabela motiva este artigo no que se di que a obra traslada as vivencias do
Segismundo de Calderón de la Barca en La vida es sueño á muller actual, que vive as mesmas interrogantes do personaxe
clásico. Tras especificar o horario e o lugar das actuacións, recolle as declaracións de Fina Calleja, unha das actrices, que
explica as claves da adaptación de Calderón para este espectáculo, que basea a súa contemporaneidade na posta en escea e na
escolla da perspectiva feminina.
- Damián Villalaín, “Calderón reinterpretado”, Tempos Novos, nº 53, “Voces e Culturas. Teatro”, outubro 2001, p.77.

Valora moi positivamente a “reinterpretación” de La vida es sueño de Calderón por parte de Sarabela Teatro. Sinala que con
Sexismunda a compañía “superou con acerto os perigos da traducción e dicción”, ofrecendo unha obra con “selo propio”e
analiza as peculiaridades da adaptación.
- María Davila, “Sexismunda, la revitalización de un clásico”, Diario de Ferrol, “Teatro”, 22 novembro 2001, p. 16.
Artigo que comenta a versión que Sarabela Teatro fixo de La vida es sueño de Calderón de la Barca; ademais de sinalar algúns
trazos da montaxe, coméntase a interpretación dos actores principais.
- Ada Cuerdo, “Música, teatro, color e ilusión en la Navidad ponteareana”, Faro de Vigo, “Condado/Paradanta”, 8 decembro
2001, p. 23.
Adianto dos actos a celebrar co gallo do Nadal en Ponteareas entre os que aparece dúas representacións teatrais, por un lado
Sarabela Teatro con Sexismunda, obra que di está patrocinada por Caixanova, e O galego, a mulata e o negro da compañía Tres
Teatro.
- L R, “Teatro, juegos y cine llenan los días de O Barco”, La Región, “O Barco/Navidad”, 14 decembro 2001, p. 36.
Ver Centro Dramático Galego: Rosalía neste apartado do Informe.

Fálase da adaptación da obra de Calderón La vida es sueño nunha perspectiva contemporánea. Sinálase que a obra mestura
verso e prosa e que se achega con moito respecto á lectura calderoniana.

Ver I Ciclo de teatro independente “Sen Numerar”.
Ver IXª Feira do teatro de Galicia. Ver VIª Mostra
de teatro de Ribeira. Ver Outono de teatro de
Carballo. Ver Xoves Teatrais de Ferrol 2001.

Tacón Teatro: Banalidades Ováricas (Tetas en abril), baseada en textos de Lucía Etxebarría, Sergi
Belbel e Darío Fo.
Percorrido polas frivolidades “transcendentais” das mulleres do vello e o novo século.
Dirección: Socorro Vedo e Victoria Ledo. Interpretación: Beatriz
Bravo, Libertad Culebras e Olalla Salgado.

Talía Teatro: Dakota, de Jordi Galcerán.
Comedia que presenta unha continua achega de sorpresas e que provoca unha dinámica especial entre a acción escénica e o
público. Conta a historia de Hipólito Piñeiro, un estomatólogo de moita sona, que sofre un accidente de moto e, a partir de aí,
comeza a soñar o futuro. A partir dese momento o seu obxectivo é comprobar que as súas prediccións oníricas se cumpren na
realidade.
Dirección e Adaptación: Artur Trillo. Interpretación: Estevo Creus, Carmen
Couto, Toño Casais e Francisco Lestón. Xénero: Comedia.

Referencias varias:
-M. Beceiro, “Talía retoma el mundo de los sueños con una tragicomedia de Jordi Galcerán”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 16
outubro 2001, p. 6.
Comenta o argumento de Dakota, a adaptación que o grupo de teatro Talía fixo dun texto do catalán Jordi Galcerán e que mañá
será representada no Teatro Principal de Compostela.

-V. R. R., “El grupo de teatro ‘Talía’ escenifica hoy la obra ‘Dakota’ en el auditorio municipal”, El Progreso, “A Mariña”, 26
outubro 2001, p. 8.
Informa da representación de Dakota que hoxe ofrecerá o grupo Talía no Auditorio Municipal de Burela e que se insire na
programación Teatro no Outono organizada polo concello. Sinala as principais características da peza e o seu argumento.

- Luis Prieto, “Baile y castañas: energía otoñal”, La Voz de Galicia, “La Voz da Mariña”, 26 outubro 2001, p. 12.
Dá conta dos actos culturais programados para a fin de semana na zona, entre as que aparece a posta en escena de Dakota de
Talía Teatro en Burela.
Ver Ciclo de teatro de Carballo. Ver Iº Ciclo de
teatro independente “Sen Numerar”. Ver IXª Feira
do teatro de Galicia Ver Xoves Teatrais 2001 de
Ferrol.

Uvegá Teatro: O retrato de Dorian Grai, de Óscar Wilde.
Obra coa que esta compañía rende homenaxe ao autor no centenario da súa morte celebrado o 30 de novembro de 2000. Nesta
peza o argumento xira arredor da consecución da eterna xuventude. Para iso, o prezo que Dorian está disposto a pagar é moi
alto, posto que mesmo renunciaría á súa propia alma por acadar o seu obxectivo. Destaca, coma en toda a obra de Wilde, a
brillantez dos diálogos.
Dirección: Vicente Montoto. Interpretación: Xabier Fornos, Paulo Serantes, Xosé Manuel Esperante, María
Lado e Vicente Montoto. Escenografía e vestiario: Carlos Alonso. Traducción, adaptación e iluminación:
Vicente Montoto.

Referencias varias:
- Inma López Silva, “Uvegá, Óscar Wilde, actores novos con Dorian Gray”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62,
4 febreiro 2001, p. 9.

Breve referencia á publicación, en galego, de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Trátase duna adaptación teatral do
texto de Wilde, da man de Montoto, de Uvegá Teatro. A seguir, destaca a dous dos intérpretes da obra: María Lado e Xosé
Manuel Esperante.
-Carlos M. Callón Torres , “(Re)tratando a Dorian Grai”, A Nosa Terra, nº 973, “Guieiro Cultural”, 8 febreiro 2001, p.
29.
Céntrase na representación de O retrato de Dorian Grai, nos contínuos aforismos ao longo de toda a obra, nos xogos verbais e
na irrupción desta compañía nun teatro de índole “homosexual” como se pode ver en obras anteriores, Velenos de Xesús Pisón
ou Un home que se parecía a Macbeth.

- Francisco Castro, “O retrato de Dorian Grai”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 10 febreiro 2001, p. 11.
Dá noticia de O retrato de Dorian Grai, obra de Oscar Wilde levada aos escenarios por Uvegá Teatro. O argumento lévanos a
recordar o Fausto de Goethe, xa que o protagonista desta obra quere conseguir a eterna xuventude.
- Damián Villalaín, “Unha suma de indecisións”, Tempos Novos, nº 46, “Voces e Culturas. Crítica”, marzo 2001, p. 78.

Comeza sinalando que é unha adaptación para conmemorar o centenario do autor irlandés. Destaca como característica
principal da obra orixinal o seu estilo lixeiro, construído en boa parte por sentencias e no que hai un conflicto entre a aparencia
e a realidade na que a rebelión contra o paso do tempo e a autorrealización chega a xustificar todo tipo de crimes. A versión de
Uvegá, considera que non acada este obxectivo , porque despista ao espectador coa falta de decisión e equilibrio constantes, en
especial no papel atribuído a cada un dos personaxes. Considera que as incongruencias chegan a todos os aspectos da obra,
dende a ambientación ata a localización temporal, á técnica dos actores e mesmo á súa credibilidade. Malia todo isto remata
sinalando o gran éxito de público que acadou.
-Marcos S. Pérez, “El teatro vuelve al Principal con dos obras sobre los años de la postguerra”, La Voz de Galicia, “Santiago”,
30 agosto 2001, p. 8.
Ver Produccións Nordesía: Eliana en Ardentía de Roberto Salgueiro, no apartado III. 4. 2. deste Informe.
- Inma López Silva, “A busca e captura de talentos no teatro galego”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 96, 30
setembro 2001, p. 2.
Refírese neste artigo á posta en escena de O retrato de Dorian Gray que levou a cabo Uvegá Teatro e na que Vicente Montoto
deu a oportunidade de traballar a unha serie de novos actores. De seguido faise unha reflexión acerca do futuro

do teatro galego e da necesidade dunha Escola de Arte Dramática na que se prepare aos que comezan para futuros profesionais
do teatro, xa que son escasas as propostas como a ofrecida nesta ocasión por Vicente Montoto.
Ver IXª Feira do teatro de Galicia.

Volta e Dálle Teatro: Furga Garabela, de X. Enrique Rivadulla “Corcón”.
Cóntase a historia do debuxo dun afiador que sae do cadro no que se atopa e se converte nun afiador de carne e óso coa
intención de experimentar a vida dos humanos. No seu deambular traballando de afiador e capador atopará a amizade de
Vladimir, un cocho afeccionado aos puros habanos e ao licor café e a de Dalmacio, un can de palleiro experto en linguas
gremiais como o barallete. Despois de percorrer o mundo dáse conta da verdadeira condición humana, da insolidaridade dos
seus semellantes e decide que é mellor ser debuxo e volver ao cadro.
Texto e dirección: X. H. Rivadulla “Corcón”. Interpretación: Pepe
Penabade. Cartel, escenografía e máscaras: Xosé Vizoso. Deseño
de iluminación: Antonio Simón. Espacio sonoro: Paco Nogueiras.
Axudante de dirección: Marisa A. Garea. Vestiario: Carmen
Pichel. Maquillaxe: Carmen González. Técnico de escena: Xavier
Olite, Miguel Betés e Xurxo Piñeiro. Fotografía: Xan G. Muras.
Distribución: Pepe Penabade, Nazaret López e Neves Fernández.

Asesor: Miguel de Lira. Electricista:
Xan Carlos Iglesías Tarrío. Xénero:
Traxicomedia.

Referencias varias:
-Raquel Rey, “A obra de teatro ‘¡Furga Garabela!’ contou coa asistencia de cen persoas”, Diario de Arousa, “Portonovo”, 6
abril 2001, p. 30.
Infórmase de que a compañía Volta Dalle de Santiago de Compostela representou Furga Garabela durante a segunda xornada
da Semana Cultural de Portonovo. Indícase que esta obra é unha homenaxe ao vello oficio dos afiadores e que o seu único actor
é Pepe Penabade, do que se repasa a súa traxectoria teatral.

III. 4. 2. 2. Grupos escolares, de asociacións ou agrupacións varias

Abofé Teatro: Clinon (Ceremonias pánicas).

Grupo de teatro Adala: No San Campio.
Ver Iª Semana de teatro ao Aire libre de Foz.

Ad Libitum: Que quere quen te quere. Comedia terapéutica sobre a loita de sexos de Afonso Plou.
Historia de catro mulleres de moi distinta procedencia e semellantes problemas afectivos que se atopan nun balneario cunha
psiquiatra que as vai enfrontar aos seus verdadeiros problemas na relación cos homes.
Dirección: Luís Ramos. Interpretación: Belén,
Anusca, Eva, María e Noelia.

Ver Ciclo de teatro de Mugardos. Teatro

Aforo: Tres, de Ionesco, baseada nas pezas do autor francés Saúdos e

escenas para catro
actores e A cantante calva. Ver IIº Verán de teatro de Vigo. Amigos do Teatro: Pauto co demo, de Ánxel Fole.
Airiños de xuncos: O Bordelos. Grupo de teatro Amistade, Asociación de Mulleres de Santa Marina: A
lebre das ánimas, de

Eduardo Blanco Amor.

Dirección e adaptación: Manuel Basoa. Interpretación: Belén Barreiro, José Cabanas,
Marité Fernández e Checha Serantes.

Grupo de teatro Amistade, Asociación de Mulleres de Santa Marina: A medosa Blandina, de Eduardo
Blanco Amor.
Grupo de teatro de Antas de Ulla: Vodas de sangue, de Federico García Lorca.
Grupo de teatro Arume: Chambras, de Xurxo Torres.
Acción situada nunha discoteca de moda rexentada por Zana, na que os personaxes van descubrindo facetas da súa
personalidade que descoñecían ata ese momento. Dirección: Xurxo Torres.

Ver VIIIª Mostra de teatro afeccionado de Pontevedra.

Grupo de teatro Asilo de Vilagarcía: Amor e crimes de Juan el Pantera.
Dirección: Concepción Tizado.
Referencias varias:
- J. J. Blanco, “La tercera edad a escena”, Diario de Arousa, 26 decembro 2001, p. 48.
Entrevista a Concepción Tizado, directora do grupo de teatro do asilo de Vilagarcía. Comenta a montaxe e recente estrea de
Amor e crimes de Juan el Pantera, escrita por Eduardo Blanco Amor e unha das pezas que forman a triloxía que o autor
ourensán escribiu formada ademais polas pezas A tía lambida e Falsa morte e certa morte de Estoriaco. Sinala que xa
representaron as anteriores por iso querían agora facelo con esta terceira peza.

Grupo de teatro da Asociación de Comerciantes Ferroláns : Lisístrata, de Aristófanes.
Considerada unha comedia feminista, escenifica unha folga sexual das mulleres dos guerreiros atenienses para que deixen as
súas disputas.
Adaptación: Eduardo Fra Molinero.
Dirección: Helga Méndez.

Referencias varias.
- Eduardo Fra, “A actualidade de Lisístrata”, Atenea, nº 7, outubro-novembro-decembro 2001, pp. 19-20
Fai alusión, neste artigo, á posta en escena e á adaptación da obra de Aristófanes, Lisístrata, representada no Ateneo Ferrolán.
Fala do argumento e das claves de interpretación da obra, así como da adaptación que realizou da mesma. Subliña que a obra é
un alegato contra a cultura “masculino dominante” e moito “máis doce e asumible” cá orixinal.
-Mª Carmen Jamardo Iglesias, “Eduardo Fra Molinero. Lisístrata. Variacións desde Galicia á obra de Aristófanes”, Revista
Galega de Teatro, nº 28, “Libros”,outono 2001, pp. 104-105.

Valoración positiva da versión que realizou Eduardo Fra Molinero da Lisístrata de Aristófanes, da cal achega as liñas
argumentais e temas, entre outros aspectos. Alude tamén aos cambios introducidos por Fra Molinero, salientando que este
“aproxima, axiliza, dinamiza a Aristófanes”, e remata recomendando a obra.

Compañía da Asociación de mulleres de Moaña: A casa de Bernarda Alba.
Referencias varias:
- B. L., “A casa de Bernarda Alba’ en escena no Principal”, Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 10 marzo 2001, p.
63.
Anuncia a representación no Teatro Principal de Pontevedra da Asociación de Mulleres de Moaña dentro dos actos organizados
polo Concello de Pontevedra con motivo do Día Internacional das Mulleres. Así mesmo, tamén anuncia outras representacións
como Mulleres de armas tomar de Produccións Circunstancias ou proxeccións diversas de filmes.
- M. J., “Lorca en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 11 marzo 2001, p. 71.
Dá conta da representación que a Asociación de Mulleres de Moaña fixo da obra de Federico García Lorca enmarcada dentro
dos actos do Día Internacional da Muller. Explica o significado da obra lorquiana e os comunicados emitidos polo Concello
sobre a significación e o labor a prol da integración plena da muller.

Asteroide B-612: O Principiño, de Antoine de Saint-Exupèry.
Interpretación: Helga Méndez e Carlos Castrillón.
Referencias varias:
-María Ares, “O Concello de Ferrol non apoia nada ós grupos de teatro locais”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 26 maio 2001, p. 16.

Conversa con Helga Méndez e Carlos Castrillón, integrantes do grupo Asteriode B612, co gallo da representación en Ferrol de
O principiño. Sinalan que para esta montaxe non tiveron ningunha subvención, que en Ferrol non hai saída para unha compañía
de teatro e que esta obra está dirixida a todos os públicos.

Grupo de teatro Asubío: O pousadeiro, de Carlo Goldini.
Peza interpretada por un grupo do Club de Xubilados de Caixa Galicia na que se pon en escena as peripecias dun pousadeiro
namorador das súas clientas. Todo se complica cando chega unha condesa que odia os homes e el proponse conquistala tamén.
Dirección e adaptación: Sabela Gago e Elena Seijo.

Aula Aberta de teatro: Cando as nenas dan o si, versión de El si de las niñas de Leandro Fernández de
Moratín.
Dirección: Concepción Camiña.

Aula de Teatro do Campus de Lugo: Medea. Arroutadas e delirio dunha histérica furiosa en terras de
Corinto.

Dirección: Pablo Rodríguez. Adaptación: Fermín Cabal. Interpretación:
Natalia Doval, Yoo-Joung Lee Choi e Miguel Vigo Blanco.

Ver VIIº Festival internacional de teatro universitario da Universidade de Santiago de Compostela.
Ver VIIIª Mostra de teatro da Universidade da Coruña. Ver IIIª Mostra internacional de teatro
universitario da Universidade de Vigo.

Aula de Teatro do Campus de Santiago de Compostela: O burgués xentil home.
Dramaturxia e dirección: Roberto Salgueiro. Traducción: Francisco Lestón. Asistencia de dirección e escena: Cristina García e
Cecilia Carballido. Interpretación: Francisco Salgado, Roberto Pascual, Marcos Correa, Antonio Salgado, Teresa Carrera,
Vanesa Martínez, Cecilia Carballido, Beatriz Gil. Deseño vestiario: Belén Naverán. Realización vestiario: Clotilde Vaello.
Deseño espacio escénico: Roberto Salgueiro. Realización espacio escénico: Rodrigo Roel. Deseño maquillaxe: Purificación
Pereira. Deseño peiteados: Inés Rodríguez. Deseño de iluminación: Roberto Salgueiro. Asistencia técnica: Kachet S.L. Técnico
de iluminación: Raúl Giraldo. Deseño de cartel e programa: Xerardo Fuentes. Asesoramento musical: Pablo Sampedro.

Referencias varias:
-M. Beceiro, “El Aula de Teatro celebra su décimo aniversario con ‘O burgués xentil home”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 25
xaneiro 2001, p. 8.
Dá noticia da estrea do clásico de Molière O burgués xentil home a cargo da Aula de Teatro da Universidade de Santiago que
celebra o seu X Aniversario. Roberto Salgueiro, director da obra, considera que a montaxe escenográfica é “bastante sobria”,
pero que interesa moito “a calidade interpretativa dos actores”. Subliña tamén que o esforzo foi maior debido á existencia dun
único escenario no que o actor tivo que defenderse.
-Inma López Silva, “Burgueses, monólogos de mulleres e xograres cataláns”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
70, 1 abril 2001, p. 11.
Ver Berrobambán Teatro: Ndc, no apartado III. 4. 2. 1 deste Informe.
Ver VIIº Festival internacional de teatro universitario da Universidade de Santiago de Compostela.
Ver VIIIª Mostra de teatro da Universidade da Coruña. Ver IIIª Mostra internacional de teatro
universitario da Universidade de Vigo.

Grupo de teatro da asociación Avante: Historia de María Atrapada, de Roberto Salgueiro.
Ver Vª Mostra de teatro afeccionado galego de Sanxenxo.

Grupo de teatro da asociación Avante: Casados de pouco, de Daniel Varela Buxán.
Ver Vª Mostra de teatro afeccionado galego de Sanxenxo.

Bartoleta Teatro, da Asociación de Veciños do Ensanche “A”: Un tranvía chamado desexo, de Tennesse
Williams.
A historia xira arredor do conflicto que xorde entre tres personaxes formados por un emigrante polaco con moi mal carácter, a
súa dona e a irmá desta, unha muller hipersensíbel, no contexto da Norteamérica dos anos 50.
Dirección: Esperanza Vidal. Interpretación: Helga Méndez, María José Doce, Carlos Castrillón, José Cabana, Fernando
Ocampo, Esperanza Vidal, Ángeles Lago e Roberto García.

Teatro Berenguela: A sopa boba.

Bucanero: Jánsel e Pónsel, baseada nun texto de José Luís Prieto.
Explicación peculiar da orixe do universo e a evolución do home ata desembocar no “homo global” coa que se fai parodia dun
documental arredor da historia da humanidade.
Dirección: Santi Prego. Interpretación: Xosé Bonome (Nero)
e Pedro Picos (Buca). Adaptación: Flor Maceiras.

Referencias varias:
- A. I. S., “La compañía Bucanero se despide hoy de la Nasa con su ‘Jánsel e Pónsel”, El Correo Gallego, “Así está el patio”,
17 novembro 2001, p. 27.
Ademais de informar doutros actos, tamén dá conta da última representación do grupo de teatro Bucanero na Sala Nasa de
Santiago de Compostela, ofrecendo o reparto da peza.

Teatro da Bufarda: O rei Lear.
Caleac Teatro: Macbeth.
Ver VIª Mostra de
teatro os
de Ribeira.
Candelexas:
Cando
bancos falan.

Captatio Benevolentiae Teatro: Os pintores non teñen recordos, de Darío Fo.

O Carballo: Vida e morte na néboa do 36.
Adaptación de tres relatos de Manolo Rivas.
Referencias varias:
- Fernán de Zotero, “El grupo de teatro ‘O Carballo’ actúa en Sarria y Cospeito”, El Progreso, “Comarcas”, 25 outubro 2001, p.
24.
Anuncia a actuación desta agrupación taboadesa e a preparación dunha nova peza que agardan estrear a finais de ano.

Grupo de teatro O Catre: Os sete pecados capitais.
Sitúase a acción nun congreso eclesiástico no que os asistentes reciben un cursiño de formación sobre o pecado, no que un
presentador vai explicando e dando entrada aos sete sketches que forman a obra, correspondéndose con cada un dos sete
pecados capitais.

Dirección: José Prieto. Contraste:

Ela, el e

Pirandello. Teatro da Coviña: O enfermo
imaxinario.
Ver Festival “Teatrarte 2001” de Redondela.

Teatro do Curro: A sombra do Tenorio.

8 Días Teatro: Opinións.
Dirección: Alberte Cabarcos. Interpretación: Aarón Navia, Loly Fernández, Eva Natassia Fernández, Iago López, Julia
Armesto, Angelina Fernández e David Casado.

Referencias varias:
- Juan de Oliveira, “Apuesta teatral de 47 personajes”, El Progreso, “Verano”, 25 agosto 2001, p. 38.
Dá conta da estrea da obra Opinións, que cualifica de experimental, pasando de seguido a facer un repaso pola breve traxectoria
da agrupación teatral, que se formou despois dun curso de iniciación ao teatro dirixido por Alberte Cabarcos. Ademais do
reparto e o tema centrado na crítica de aspectos da sociedade actual, apunta que aparecen corenta e sete personaxes, que ten
unha duración de trinta minutos e que está interpretada por sete actores.

Teatro Ditea: A pousada de Petra Cotón.

Ver IVª Mostra de teatro de Vilanova de Arousa.

Grupo de teatro EIS: Polaroid, de Suso de Toro. Ver VIª
MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego).

Emeigual Teatro: Canas ao aire, de Roberto Cossa.
Ver IIª Feira de teatro de Pontevedra.

Escola Obradoiro Equus de Miño: Non se chora.
Dirección: Manuel Basoa.

Esguello: Benvidos ó teatro.
Dirección: Xaime Costas.

Teatro Espido (Aula de teatro do Campus de Vigo): Ubu rei.
Ver VIIº Festival internacional de teatro universitario da Universidade de Santiago de Compostela.
Ver VIª MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego). Ver VIIIª Mostra de teatro da
Universidade da Coruña. Ver IIIª Mostra internacional de teatro universitario da Universidade de
Vigo.

Esmorga: Farsas. Ver XVIIIª Mostra internacional de teatro cómico
e festivo de Cangas.

Grupo de teatro Etrunoia: Etrunoia. Ver VIIIª
Mostra de teatro afeccionado de Pontevedra.

Grupo de teatro Expresión: Queridos Reis Magos.
Obra teatral na que esta agrupación teatral ofrece unha visión ácida da infancia e a etapa adulta do ser humano. Achéganse ás
relacións que se establecen entre nenos e adultos para ofrecer diferentes puntos de vista utilizando como referencia a carta aos
Reis Magos, que simboliza a inocencia que nunca deberiamos perder.

Referencias varias:
-J. I. F., “El grupo teatral Expresión pone en escena la obra ‘Queridos Reis Magos’”, Diario de Arousa, 25 outubro 2001, p. 19.

Indica que mañá actuará en Ribadumia o grupo teatral Expresión representando Queridos Reis Magos; a peza reflexiona sobre
as relacións existentes entre os nenos e o seu entorno dende o punto de vista infantil e adulto.

Ver VIIIª Mostra de teatro afeccionado de Pontevedra.

Falcatrueiros: As criadas. Faro-Miño (1): Mañá
será xoves. Faro-Miño (2): Katro Kantos. Fatuati
Teatro: A LOCAAA morte dun peDANTE.
Ver IIª Mostra de teatro universitario da Universidade de Santiago de Compostela.

Fonte da Tella (1): O achado do castro.
Comedia que xira arredor dun complicado entramado de amores de pais e fillos que entorpecen unha manobra de roubo na
época da decadencia do imperio romano. Dirección: Salvador Álvarez.

Referencias varias:
- B. L., “Fonte da Tella’ pon en escena en Soutomaior a obra ‘O achado do castro”, Diario de Pontevedra, 14 agosto 2001, p.
57.
Con motivo da representación de O achado do castro na Casa do Pobo Val-Sobral, dá conta da trama argumental, das seguintes
datas de representación da obra e da traxectoria do grupo afeccionado que a leva á escena. Tamén se sinala que é a segunda
peza que preparan tras O menciñeiro á forza, de Moliére.
Ver Vª Mostra de teatro afeccionado galego de Sanxenxo.

Fonte da Tella (2): Petición de man.
Fridom Spik Teatro: Porque Jimi Hendrix tamén comía cachelos.
Grupo de teatro Hac Luce (Universidade da Coruña): O Campo.
Alegato contra a indiferencia e o egoísmo, nunha historia na que se nos conta a vida de Martín, un home contratado para facerse
cargo da contabilidade nunha organización rexida por César, personaxe estraño con reminiscencias fascistas. Pouco a pouco
irase descubrindo que a asociación é unha mentira que esconde detrás unha das maiores atrocidades do ser humano.

Dirección: Xavier Castiñeiras.
Ver VIª MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego).
Ver VIIIª Mostra de teatro da Universidade da Coruña.

Escola de Teatro do Liceo de Noia (1): Comisaría especial para mulleres de Alberto Miralles.
Dirección: Manuel Sabín.

Escola de Teatro do Liceo de Noia (2): O retablo das marabillas, de Miguel de Cervantes.
Dirección: Manuel Sabín.

Lirilampo: Todo é horrible, moi horrible, eu tamén, de Roberto Salgueiro. Interpretación: José Calvar,
Manuel Chapela, María José Lago, Rosi Figueroa, Ros Soliño, Alberto Casqueiro e Xurxo.
Referencias varias:
- Afonso Fernández, “Lirilampo’, estrea no mes de setembro ‘Todo é horrible, moi horrible, eu tamén”, A Comarca do
Morrazo, nº 106, 24 agosto 2001, p. 26.

Explica o significado desta obra, que amosa unha visión cómica da existencia e que se escenifica en setembro en Cangas, e dá
noticia de diversos aspectos da compañía Lirilampo (ensaios, orixe, traxectoria e compoñentes).

Lohengrín: A batea perdida.

Ludiós/TBO: Tebras. Obra fantástica na que se
combinan cancións e bailes.

Luzada (1): Casado de día, solteiro de noite.
Ver Ciclo de teatro de Padrón.

Luzada (2): A farsa do cornudo mallado.

Maricastaña (Aula de Teatro Universitario de Vigo. Campus Ourense): Vodas de sangue, de Federico
García Lorca .
Dirección: Fernando Dacosta. Interpretación: Toño Iglesias,
Oscar Ortega e Iria de Pazos.
Ver VIIº Festival internacional de teatro universitario da Universidade de Santiago de Compostela.
Ver VIª MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego). Ver IIª Mostra de teatro
universitario da Universidade de Santiago de Compostela. Ver VIIIª Mostra de teatro da Universidade
da Coruña. Ver IIIª Mostra internacional de teatro universitario de Vigo.

Asociación de Veciños do Mato: Doce e brevísima farsa da Historia do Amendoado.
Referencias varias:

-L. C., “Una obra de teatro cómica descubre los secretos históricos de los almendrados”, La Región, “Allariz”, 6
setembro 2001, p. 17. Refire todos os actos arredor da celebración da sexta edición da festa do melindre de Allariz, na que
sobrancea a posta en escena de Doce e brevísima farsa da Historia do Amendoado por parte dos integrantes da Asociación de
Veciños de O Mato en dúas sesións diferentes.

Grupo do club de Remo Mecos: Xan o Amoroso, de Carlos Otero Padín.
Dirección. Xacobe Caneda.

Medulio: Rosalía e Curros entre nós.
Grupo teatral Milrosas: As pulgas nunca dormen, primeira obra de teatro escrita por Fiz Vergara e
representada unicamente nunha ocasión en 1976.

A Mimosa (1): O cabaleiro negro.
O argumento xira arredor da derrota padecida polo rei Artur ante o Cabaleiro Negro, quen lle perdoa a vida cunha condición.
Consiste nun novo encontro no que o rei lle ten que dar a resposta ao enigma de qué cousa é a que queren máis as mulleres, o
que leva a que se convoque con urxencia aos cabaleiros da Táboa Redonda.

Referencias varias:
-B. L., “O cabaleiro negro’ na Escola Oficial de Idiomas”, Diario de Pontevedra, “CulturaOcio”, 15 febreiro 2001, p.
71.
Informa da posta en escena desta obra organizada polo departamento de galego da Escola Oficial de Idiomas. Os autores da
obra son os propios compoñentes da agupación A Mimosa, que se inspiraron nunha lenda popular. O Rei Artur foi o
protagonista desta peza na que se realzou a crítica social e as grandes doses de humor.
- B. L., “O enigma do cabaleiro negro’ desvelouse na Escola de Idiomas”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 16 febreiro 2001,
p. 72.

Dáse conta da representación e explícase o argumento da obra. Destácase o bo humor do argumento e a improvisación dos
actores, que traballaron dun xeito natural sen partir de ningún texto escrito.
- Rafa Fariña, “Unha ‘mimosa’ nas táboas do Centro de Servicios Sociais”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra//Poio”, 9 xuño
2001, p. 21.

Dá conta da representación levada a cabo polo grupo teatral na Casa Rosada de Poio, da que destaca a sinxeleza da
escenografía, o bo traballo actoral e a acción dramática. Remata esta nota repasando brevemente a historia deste grupo
constituído en 1992.

A Mimosa (2): Expediente XL (Pánico en casa Pepe).
Historia dun grupo de turistas que quedan sen gasolina no medio dunha fraga, que camiñando chegan a un hostal de aspecto
lúgubre. Deciden pasar alí a noite e acaban implicados nun extraño caso de fenómenos paranormais. Finalmente, dous axentes
especiais serán os encargados de aclarar todo o que pasa.
Interpretación: Martín Martínez, Tamara Campos e Eduardo Hermida.

Ver VIIIª Mostra de teatro afeccionado de Pontevedra.

Grupo de teatro Monte Medela de Cesuras: Os cravos de prata, de Nicolás Bela.

Grupo de teatro Muradana de Anceis: Farsa Plautina.
Adaptación: Agustín Magán. Dirección: Susana Longueira. Ver Iª
Mostra de teatro afeccionado de Cambre.

Grupo de Teatro Mutis (1): Pancho de Rábade.
Dirección: Xoán Manuel Fernández. Interpretación: Xabier Olariaga, Mar
Mayo, Xosé Oviedo e Rosa Pestonit.

Grupo de Teatro Mutis (2): Petición de man (Xoguete cómico nun acto).
Dirección: Xoán Manuel Fernández. Interpretación: Xoán Manuel
Fernández, Fina Barreiro, Renato Pestonit.

Referencias varias:
- A. M., “El grupo de teatro Mutis representa en el Coliseo de Noela la obra “Petición de man” de Anton Chejov”, El Correo
Gallego, “Vacaciones”, 17 agosto 2001, p. 20.
Informa da próxima representación desta obra no Coliseo de Noia. Dá unhas notas características do sentido teatral do autor e
confía en que os actores e director demostren que aprenderon ben a lección.

Escola Municipal de Teatro Narón: O soño dunha noite de verán.
Referencias varias:
- M.V., “Shakespeare achégase a Narón”, Diario de Ferrol, Diario de Ferrol, 24 xuño 2001, p. 64.
Tras gabar o labor da Escola Municipal de Teatro que dirixe Lino Braxe en Narón dende hai tres anos, anuncia o seu proxecto
máis ambicioso, O soño dunha noite de verán, que se estrea na localidade o 28 de xuño. Seguidamente, refírese ao elenco de
actores e á adaptación do orixinal de Shakespeare, que, en opinión de Braxe, recolle o espírito burlón co que o escritor inglés
trata os temas clásicos e que se presenta sin disfraces nin decorados clásicos na “mellor montaxe”, segundo o actor Xosé
Bonome. Finalmente, Braxe explica que a partir desta peza mudará a planificación da Escola, da que se despedirán os veteranos
actores Xosé Bonome e Federico Armenteros.

Taller de Teatro N+1: Unha avoa a catro patas, calcetíns e gravata.

Grupo teatral de Amas de Casa e Consumidoras “O Noso Lar” de Vilagarcía: Cravos de prata, de
Nicolás Vela.
Comedia na que a morte dun vello egoísta e afeccionado á bebida é desexada por toda a familia para podérense facer coa
herdanza. O seu aparente falecemento desencadea un entramado de equívocos que se levan a cabo en escena.
Dirección: Elvira Cancelo González.

Referencias varias:
- J. J. Blanco, “Un muerto muy vivo”, Diario de Arousa, 9 decembro 2001, p. 64.
Entrevista coa actriz Pilar Blanco, que interpreta ao protagonista da peza, na que fala do grupo teatral, do contido da obra, da
dificultade da interpretación do seu papel e da importancia de facer teatro para a xente maior.

Grupo de teatro Nova Escena: Albo Neves e as sete perdidiñas.

Grupo de teatro de Oleiros: Ulises o grego, baseada en La Odisea e escrita por Lino Braxe e Ana Pontón.

Oquetiqueiras: O achado do castro.
Ver Ciclo de teatro de Mugardos.

Grupo de teatro de Padrón (1): Arsénico por compasión.
Dirección: Pitita Rey.
Referencias varias:

- Raquel Sánchez, “El Grupo de Teatro prepara para la Pascua ‘Arsénico por compasión”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 16 xaneiro 2001, p. 43.
Anuncia a representación desta peza e fai un repaso pola traxectoria deste grupo teatral afeccionado, sinalando pezas como A
vinganza da Petra ou unha montaxe de tres sainetes titulados Casados de pouco, De mulleres non me fales e Ganas de rifar.

Grupo de teatro de Padrón (2): Ti un ovo, eu dous e o difunto.
Ver Ciclo de teatro de Padrón.

Paparota Teatro: Noveccento.
Grupo de teatro afeccionado dos veciños de Poio: Meu pai, de Manuel Daniel Varela Buxán.
Interpretación: Patricia Martínez Barroso, María Dolores Rodríguez Ferreira, Eva Rodríguez Ferreira, Margarita García
Pládano e José Sieiro Castro.
Director artístico e atrezzo: Faustino Ucha.
Música: Abrahán Iglesias López.

Referencias varias:
-M. I., “A ‘Casa Rosada’ acollerá unha obra de teatro do escritor Varela Buxán”, Diario de Pontevedra, 5 maio 2001, p.
20.
Dá conta da representación dunha obra de teatro baseada nunha novela curta de Manuel Daniel Varela Buxán Meu pai,
representada por algúns veciños do municipio de Poio: Patricia Martínez Barroso, María Dolores Rodríguez Ferreira,

Eva Rodríguez Ferreira, Margarita García Pládanoe José Sieiro Castro. Coa dirección por parte de Faustino Ucha e o gaiteiro
Abrahán Iglesias López a cargo da música.

Porta Aberta: Para a tenrura... sempre hai tempo. Baseada en trece relatos breves, algúns da
autoría dos propios actores, que versan sobre a vida cotiá.
Referencias varias:
- Ágatha de Santos, “Un estreno entre bambalinas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 abril 2001, p. 50.
Reflicte o ensaio xeral da obra Para a tenrura... sempre hai tempo presentada na Escola Oficial de Idiomas de Vigo a cargo do
grupo de teatro afeccionado Porta Aberta. Pasa logo a falar con dous dos seus integrantes: Pablo Fernández, profesor de inglés
que destaca a vivencia e o traballo compartido cos compañeiros como o máis gratificante, e María Quinteiro, futura estudiante
de Arte Dramático. Remata aludindo á obra en cuestión que trata de trece textos breves sobre a vida cotiá pero sempre contadas
dende unha perspectiva de comedia.

Grupo Municipal de Ribeira (1): Cousas, de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao. Dirección: Chiqui Durán.

Ver IVª Mostra de teatro de Vilanova de Arousa.

Grupo Municipal de Ribeira (2): O segredo das mulleres.
Dirección: Chiqui Durán. Ver VIª Mostra de teatro de Ribeira.

Grupo Municipal de Ribeira (3): O segredo das mulleres.
Dirección: Chiqui Durán. Ver VIª Mostra de teatro de Ribeira.

Grupo de teatro San&San: ¿E nós que pintamos?.

Peza na que se desenvolve unha temática arredor dos museos e o mundo da pintura.

Grupo de Teatro Simalveira: Noites de lixo.
Dirección: Rosa E. Gantes. Interpretación: Victoria Argibay, Ángela González, Andrea Mandado, María Piñeiro, Uxío López,
Margarita Portela, Xosé A. Portela, María del Carmen Santos, Cristina Rial e Emérita Barreiro.

Referencias varias:
- A. F., “Meiro organiza o ‘Rural Rock’ e representa unha obra de teatro”, A Comarca do Morrazo, nº 103, “Cultura”, 1 xuño
2001, p. 45.
Infórmase de que Simalveira, o grupo teatral da Asociación Sociocultural, Deportiva e Xuvenil de Meiro (aldea de Bueu),
representou na Casa do Pobo de Beluso (parroquia do mesmo concello morracense) a obra Noites de lixo, coa dirección de
Rosa E. Gantes.

-A. A., “El grupo de Teatro ‘Simalveira’ de Meiro reinicia su actividad”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra//Marín/Bueu”, 16
novembro 2001, p. 19.
Informa da representación da obra Noites de lixo coa que o grupo Simalveira retoma a súa actividade despois do descanso de
verán. A primeira actuación terá lugar en Moaña e posteriormente estarán no Teatro Principal de Pontevedra.

Grupo de teatro Tarabelo (1): A Casilda/A Carta/ A Manta/ Maese Pathelín, de autor anónimo.
Ponse en escena a codicia do ser humano que tenta facerse rico a conta dos máis débiles.
Dirección: Xosé Manuel Hermida. Ver Vª Mostra de teatro afeccionado galego de Sanxenxo.

Grupo de teatro Tarabelo (2): Meu pai.

Ver Vª Mostra de teatro afeccionado galego de Sanxenxo.

Grupo de teatro Tarabelo (3): Se o sei non volvo á casa, de Daniel Varela Buxán.
Dirección: José Manuel Hermida.
Referencias varias:
-Rafa Fariña, “Teatreiros de ‘Tarabelo’ na Casa Rosada”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra//Sanxenxo”, 10 xuño 2001, p. 20.

Dá conta da representación deste grupo teatral na Casa Rosada de Poio, onde destaca a boa acollida do público.

Grupo Teatre (Aula de teatro do Campus de Pontevedra) (1): A desaparición de Wendy.
Ver VIIIª Mostra de teatro da Universidade da Coruña.

Ver IIIª Mostra internacional de teatro universitario da Universidade de Vigo.

Grupo Teatre (Aula de teatro do Campus de Pontevedra) (2): Un millón de vacas.
Referencias varias:
- B. L., “Un millón de vacas’ rompeu co ‘humor branco’ dende o escenario do Principal”, Diario de Pontevedra, 7 xullo 2001,
p. 69.
Recolle as declaracións de Anxo Lourido, director da Aula de Teatro Municipal de Pontevedra, respecto da estrea da obra Un
millón de vacas no Teatro Principal, a segunda da compañía tras Cousas. Así, lembra o proceso de xestación desta
representación e coida que é unha mostra de humor directo a través da crítica social, que adoita esquecerse no teatro galego.
Ver VIª MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego).
Ver VIIIª Mostra de teatro afeccionado de Pontevedra.

Os Tirinautas: Un bufete tolo.
Adaptación dos irmáns Marx na que buscan o aplauso e o sorriso dos asistentes coas vivencias dun avogado insolente e
desvergoñado que está acompañado constantemente polo seu pasante.

Grupo de Teatro Varanda do Instituto Xelmírez II: Unha anduriña non fai verán de Luísa Castro.
Adaptación: Eva Campo.
Referencias varias:
- A. I. S., “Charlas y coloquios para los alumnos del colegio Manuel Peleteiro”, El Correo Gallego, “Así está el Patio”, 28
marzo 2001, p. 38.
Dá conta das charlas celebradas no colexio Peleteiro arredor do cine, ademais doutros actos culturais, entre os que aparece a
representación dos alumnos do Instituto Xelmírez II da obra de Luísa Castro adaptada por Eva Campo para

celebrar o Día Mundial do Teatro. Sinálase que a peza foi premiada no Certame de Teatro Xove da Xunta de Galicia en 1993 e
que foi seleccionada para participar no Festival Artístico de Liceos de la Región del Loira. Os

Viaductos: O menciñeiro

á forza, adaptación da comedia de Molière. Referencias varias:
- B. O., “El grupo de teatro Os Viaductos estrena ‘O menciñeiro á forza”, Atlántico Diario, “Redondela”, 17 novembro 2001, p.
21.
Dá conta da estrea desta peza de teatro no Centro Cultural de Cesantes. Explica que o grupo está formado só por mulleres , que
foi fundado hai catro anos e que están relacionadas coas escolas municipais de teatro. Remata sinalando que esta é a segunda
obra que representan despois de Os caciques do pasado ano.

Vichelocrego: Fedra, adaptación da obra de Séneca do dramaturgo Manuel Lourenzo.

Dirección: Margarita Cachaza Ver IIª
Mostra de teatro de Gondomar.

Grupo de teatro Xeito: O enfermo imaxinario, de Moliére.
Dirección: Alfonso Lois. Interpretación: Modesta Bolaño, María Carballo, José
Corbillón e Alejandro Rivero.

Grupo de teatro Xenio: As últimas vontades.
Historia dunha familia que nos seus momentos difíciles se atopa con que a hipocrisía e o egoísmo é o primeiro que sae á luz.
Todos eses sufrimentos impiden que os personaxes se unan e resolvan os seus conflictos.
Dirección: Manuel Solla. Interpretación: María González, Uxía Castro, Susana Regueira, Ana González, César Solla, Luciano
López, Olga Ramallo, Laura Parada e María Martínez.

Referencias varias:
- Belén López, “Xenio’ou a arte de levar 25 anos facendo teatro”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 9 decembro 2001, p.
68.
Dá conta do 25 aniversario da creación do grupo teatral Xenio, aínda en activo; entre os actos previstos para esta celebración
destaca unha representación fotográfica e a representación de As últimas vontades e O ferreiro de Santón. Faise un breve repaso
pola historia do grupo.
Ver VIIIª Mostra de teatro afeccionado de Pontevedra.

Xerigonza (Universidade de Vigo): Arsénico.
Referencias varias:

- Eva González, “Música y teatro centran el programa ‘Tui, un río de cultura. Móllate”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, 3 xullo
2001, p. 12.
Ofrece un adianto dos actos programados polo Concello de Tui e entre os que está a posta en escena de Arsénico do grupo
Xerigonza.

Zarabanda: O retorno, de Aurora Peña.
Referencias varias:
- Antonio Díaz Fernández, “O Centro Galego Nós de Sabadell celebrou as súas xornadas ‘Galicia Hoxe”, Galicia en el Mundo,
nº 433, “Galicia (Comunidades galegas)”,16-22 xullo 2001, p. 10.
Princípiase salientado o éxito acadado pola representación da obra teatral O retorno de Aurora Peña, centrada na temática do
regreso á terra natal. Tamén se louva a profesionalidade da compañía que representou dita obra: Zarabanda. Asemade dáse
conta da celebración da “XI Festa das Autonomías” destacando a participación de “Cantigas e agarimos”

entre outros grupos folclóricos. Tras mencionar o éxito acadado nestas xornadas, finalízase mencionando aos persoeiros que
estiveron presentes.

III. 4. 3. Postas en escena que continúan en cartel

III. 4. 3. 1. Grupos estábeis ou profesionais
Achádego teatro: Aulularia ou Comedia da ola, de Plauto.
Dirección e Coordinación: Camilo Sampaio. Axudante de Dirección: Camilo Santos. Interpretación: Xoén C. Laxe, Antón
Sampaio, Tareixa Campo, Marga Portomeñe, Alberto Pérez, Guillermo Díaz, Lel Pardo, Mónica Ouro, Marco Abeledo e Roi
Macía. Escenografía: Alberto Pérez, Guillermo Díaz e Suso Meilán. Deseño Vestiario e ambientación: Tareixa Campo, Esther
Pedrouzo e Marga Portomeñe. Modista: Silvia Martos. Técnico de son: Camilo Santos. Documentación: Xoán C. Laxe.
Traducción: Mercedes Boado e Mª Xesús Frei.

Ver IIª Mostra de teatro afeccionado Cabanateatro.
Ver XIVª Mostra de teatro de Cee.

Teatro do Adro: O bululú do linier, de Cándido Pazó.
Unha experiencia escénica a cabalo entre o contar e o actuar: unha metáfora entre o irónico e o patético, sobre os que corren a
banda e sobre os que miran o partido dende fóra. O bululú vén ser un farsante que antigamente representaba el só as comedias
mudando de voz segundo os personaxes aos que representara.
Dirección: Cándido Pazó. Interpretación:
Xosé Porto “Josito”. Escenografía e
vestiario: Carlos Blanco. Selección
musical: Carlos Blanco. Iluminación:
Antonio Ferreiro. Producción e
distribución: Elena Benito. Xénero:
Monólogo.
Ver IIª Mostra de teatro de Gondomar.

Teatro Airiños: Un ronsel de estrelas, de Xesús Santos.
Posta en escena que se concibe coma unha persoal homenaxe ao escritor rianxeiro. Nela un vello patrón, que soña con Manuel
Antonio viaxa a bordo do seu barco, conversando co poeta.
Asistente de dirección: Xesús Santos.
Interpretación: Xesús Santos.

Alalá Teatro: A viaxe de Lola, baseado en textos de Nazaret López.
Espectáculo estructurado en tres viaxes protagonizadas polas catro actrices: “Os esterotipos do feminino e a talla única”,
“Dependentes-Independentes” e “Sexo: Querer ou poder”. As tres viaxes teñen en común o feito de que xiran arredor dos
distintos estereotipos polos que se rexe a esencia feminina e as dificultades na loita pola autonomía persoal.
Dramaturxia: Paris Daporta. Dirección: Cristina Domínguez. Interpretación:
Anabell Gago, María Llanderas, Mercedes Castro e Ursía Gago. Dramaturxia:
Paris Daporta. Producción e distribución: Nazaret López. Vestiario: Carmen
Pichel. Espacio Sonoro: Toño Vázquez.

Alalá Teatro & Aprendendo a nadar produccións artísticas: Coma prácticas de gramática caníbal, de
Claudia Campos.
Xénero: Heroico-cómico.
Dirección: Claudia Campos.
Interpretación: Claudia Campos.

Áncora Produccións (1): Anatomía dun hipocondríaco. Comedia médica, de Gustavo Pernas Cora.

Áncora Produccións (2): Sucesos, de Gustavo Pernas Cora.
Montaxe teatral dividida en catro “sucesos” nos que o fío conductor son diversos acontecementos que xiran arredor da vida
cotiá da nosa sociedade. Os catro actos levan por título “Ruínas”, “A vella sensación do prohibido”, “Branco e negro” e “¡Ai,
que sería de nós sen os obreiros!”. Estes sucesos poden ser os que enchen as páxinas do xornais e, quizais as butacas do teatro,
así como parellas que intentan lembrar como sucedeu a primeira vez, vellas que axexan baixo as estadas o que pode suceder,
mulleres que corren para previr que non suceda, turistas con fame de sucesos ou viúvos que non puideron evitar que sucedese.
Dirección: Gustavo Pernas Cora. Interpretación: Gustavo
Pernas Cora e Ánxela G. Abalo. Colaboración musical:
Mon Santiso. Xénero: Comedia.

Referencias varias:
- Albino Mallo, “Colectores de lixo”, O Correo Galego, “AFA”, 2 marzo 2001, p. 32.

Fálase da presentación de Sucesos no Teatro Rosalía da Coruña, a nova montaxe escrita por Gustavo Pernas e interpretada por
este e por Ánxela Abalo. Sinala que as catro historias de Sucesos levan títulos independentes, “Ruinas”, “A vella sensación do
prohibido”, “Branco e negro” e “¡Ai, que sería de nós sen os obreiros!”. Así mesmo sinala que esta compañía xa levou o seu
espectáculo a diferentes lugares de Galicia.
- D. F. G., “Ribadeo, escenario de una amplia programación”, La Comarca del Eo, nº 4227, 3 marzo 2001, p. 4.
Ver Librescena: Otelo de Williams Shakespeare, no apartado III. 4. 2. Estreas de grupos estábeis ou profesionais, deste
Informe.
- Ágatha de Santos, “Sucesos”, cuatro historias rescatadas de la basura”, Faro de Vigo, 4 maio 2001, p. 76.
Informa da montaxe de Áncora Produccións onde Ánxela G. Abalo e Gustavo Pernas dan vida a oito personaxes. Resume o
argumento e destaca o humor como nexo de unión entre as historias, así como a incomunicación, que é o factor común de todos
os personaxes.
- Damián Villalaín, “Vida cotiá”, Tempos Novos, nº 49, “Voces e Culturas. Teatro”, xuño 2001, p. 77.

Comeza repasando o labor de Gustavo Pernas no mundo do teatro, o seu estilo e o seu coñecemento das técnicas dramáticas.
Logo céntrase na obra Sucesos da que aborda a temática, sinalando que aquilo que o espectador pode agardar ante tal título nada
ten que ver co contido da obra. Indica que se trata de cousas que lles ocorren a homes e mulleres no seu decorrer rutineiro,
dende un matrimo nio de turistas canso dos anos vividos xuntos, unha parella que celebra as vodas de prata, un viúvo e unha
viúva que se atopan no crematorio ou un par de vellas xubiladas “que se xogan a pensión observando a precaria seguridade
laboral dos obreiros da construcción”. Considera as historias centrais as mellores e definitorias do traballo desta compañía e
remata salientando o papel interpretado polos dous únicos actores Ánxela García Abalo e Gustavo Pernas.
Ver Sábados teatrais de Narón.
Ver IIº Verán de teatro de Vigo.

Teatro do Aquí (1): Criaturas, de Roberto Vidal Bolaño. (Premio Eixo Atlántico de textos dramáticos
1999).
Montaxe que se organiza dende o punto de vista baseado no suceder cinematográfico no que se retoma o mito do terror do
Doutor Frankestein para comparalo cos terrores da vida cotiá actual. A criatura de ficción é retomada no momento en que esta
decide achegarse á civilización, despois de permanecer illada dela, unha civilización que crea polos sen prumas, ovos sen
colesterol e que creou ademais monstros como Frankestein. A posta en escena ten como trazos fundamentais o humor e a
ironía, e ten como prestensión detectar e poñer en descuberto o que a razón ou a civilización poida ter producido de monstruoso
en nós ou nos que nos rodean.
Dirección: Roberto Vidal Bolaño. Axudante de dirección: Carlos Losada. Interpretación:
Miguel Varela, Belén Constenla, Roberto Vidal Bolaño e Rubén Ruibal. Vestiario:
Gonzalo Vilas. Deseño de escenografía e atrezzo: Julia Brens. Realización da
escenografía e atrezzo: Rodrigo Roel. Iluminación: Roberto Vidal Bolaño. Cobertura
técnica: Kachet. Deseño gráfico: Fausto C. Isorna.

Teatro do Aquí (2): Rastros, de Roberto Vidal Bolaño.
Dirección: Roberto Vidal Bolaño. Interpretación: Patricia de Lourenzo, Luís Iglesia, Rubén
Ruibal e Xoán Carlos Mejuto Bolaño. Música: Berrogüeto. Iluminación: Roberto Vidal Bolaño.
Espacio escénico e vestiario: Julia Brens. Producción: Belén Quintáns. Espacio escénico e
vestiario: Julia Brens.

Teatro do Aquí (3): Doentes, de Roberto Vidal Bolaño.
Dirección: Roberto Vidal Bolaño. Interpretación: Gonzalo Rei Chao, Pepe Soto, Xaquín García Marcos, Pilar Pereira, Mónica
Caamaño, Vicente Mohedano, Jorge Salinero e Miguel Varela. Escenografía e atrezzo: Julia Brens. Iluminación: Roberto
Vidal Bolaño. Música: Bernardo Martínez.

Vestiario: Gonzalo Vilas.

Teatro do Atlántico (1): O Cerco de Leningrado, de José Sanchís Sinisterra.
Trátase dun espectáculo en clave de comedia no que dúas mulleres de certa idade, Natalia e Priscila, amigas e rivais, amante a
unha e esposa a outra do falecido director dun vello teatro fan un repaso do pasado, tratando desesperadamente de comprender
o presente, no que o teatro está a piques de ser derrubado para construír un aparcamento subterráneo. No repaso dese pasado
lévase a cabo a investigación dun crime, sucedido vinte anos atrás e realízase ademais un percorrido polo fracaso das señas
revolucionarias e a perda da utopía.
Dirección: Xulio Lago. Axudantes de dirección: Mabel
Rivera e Maga Martínez. Traducción: Xosé Manuel Pazos
Varela. Interpretación: María Barcala e Susana Dans.
Música: Nani García. Espacio escénico: Carlos Alonso.
Vestiario e atrezzo: Carlos Alonso. Fotografía: Tino Viz.
Maquillaxe e perruquería: Marina Cambeiro. Deseño de
iluminación: Xulio Lago. Deseño Cartel: Carlos Alonso.

Dramaturxia: Xulio Lago. Técnicos de escena: Antón
Arias e Xosé M. Molinos.

Teatro do Atlántico (2): Solo para Paquita, de Ernesto Caballero de las Heras.
Paquita, unha solteirona que é funcionaria pública nun Ministerio, despista a súa soidade riscando números nun bingo, cartón
tras cartón, un día e outro día. Ata que na súa vida aparece El, o da mesa 15, con quen cre empezar unha fermosa relación de
amor e séntese feliz. Pero un día ao acudir á habitual cita co seu amado descobre que en lugar do apartamento no que el vivía
ata onte, hai agora un curioso negocio de mensaxes.
Dramaturxia e dirección: Xulio Lago. Traducción: Xosé Manuel
Pazos Varela. Dirección: Xulio Lago. Axudante de dirección: Susana
Dans. Interpretación: María Barcala. Técnicos de escena: Antón Arias
e Xosé M. Molinos. Realización escenográfica: Xosé Manuel Molinos
e Daniel Lorenzo. Deseño de iluminación: Xulio Lago e Baltasar
Patiño.

Espacio escénico: Baltasar Patiño.
Vestiario: Susa Porto. Xénero:
Comedia de humor negro.

Referencias varias:

- R. D., “El desamor persigue a la mujer”, Faro de Vigo, “Fin de semana de teatro”, 13 xaneiro 2001, p. 8.
Dá conta da representación de Teatro do Atlántico en Vigo e céntrase na figura da súa protagonista, María Barcala. Sinala que é
unha actriz galega que non ten ansia por marchar para fóra, ofrece algúns datos biográficos, salientando o seu desexo de ser
actriz dende pequena. Tamén recolle a súa opinión sobre os problemas que vive actualmente o teatro galego, cítanse algúns dos
premios recibidos ao longo da súa carreira e remata aludindo á protagonista que representa nesta peza da que considera que hai
moitas mulleres así pola rúa. En cadro a parte tamén se fai referencia á representación de Máscara Produccións con Malandros.
Sinálase que é unha peza baseada na obra de Mario Zambujal, Crónica dos bos malandros, dáse conta do reparto e da longa
traxectoria desta compañía.
- D. Vázquez, “Seis héroes marginales y una mujer solitaria para una noche de teatro”, Faro de Vigo, “Vigo”, 14 xaneiro 2001,
p. 7.

Dá conta da posta en escena de dúas obras Malandros de Máscara Produccións e Solo para Paquita de Teatro do Atlántico.
Resume o argumento de ambas pezas e ofrece unha breve historia de ambas compañías teatrais, rematando co programa doutras
actuacións que teñen comprometido estas compañías.
- J. A. Martínez Sevilla, “María Barcala”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, “A Coruña”, 18 febreiro 2001, p. 21.
Faise eco do éxito acadado pola compañía Teatro do Atlántico con esta representación na estrea levada a cabo no Teatro
Rosalía da Coruña. Describe pormenorizadamente o argumento da obra e a seguir céntrase no papel interpretado pola actriz
principal María Barcala, salientando dela a súa capacidade interpretativa ademais do espacio teatral e o vestiario, así coma
todos os elementos escénicos que considera moi acertados.
- AFA, “María Barcala ‘enferma de amor’ ante o público da Galán con ‘Solo para Paquita”, O Correo Galego, “AFA”, 19 abril
2001, p. 34.
Comeza por facer un resumo da obra que xira arredor dunha muller de corenta anos que coñece a un home no bingo do que se
fai amante. Este home desaparece abandonando a Paquita o que fai que quede tan transtornada que a levará a cometer unha
serie de asasinatos. Caracteriza así a obra como moi próxima á comedia negra máis tamén “á denuncia social que nos aboca á
soidade".

- AGN, “Teatro do Atlántico presenta en Santiago ‘Solo para Paquita”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 19 abril 2001,
p. 65.
Alusión á representación da obra Solo para Paquita no teatro Galán dirixida por Xulio Lago. Así pois, descríbese o argumento
da obra que se basea nunha muller que coñece a un home no bingo e namórase. El abandónaa o que produce que sinta un
rexeitamento cara aos homes que fará que mate a todos os que sucesivamente coñece. Sinálase que é unha obra moi próxima á
comedia negra na que se fai “unha denuncia dun mundo que aboca á soidade”.
- M. Beceiro, “Teatro Galán reabre el telón con un monólogo de una mujer soltera de hoy”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 19
abril 2001, p. 8.
Dá conta da representación da obra Solo para Paquita no teatro Galán. A noticia vaise centrar sobre todo na dirección por parte
de Xulio Lago, ademais de destacar o traballo lumínico e a interpretación de María Barcala que o director cualifica de moi
elevada. Así remata salientando os temas que trata de grande actualidade como son a soidade dunha muller neste mundo
frenético.
- Inma López Silva, “Teatro de ilusións con María Barcala e Xulio Lago”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 73, 22
abril 2001, p. 9.

Análise da obra teatral Solo para Paquita, da que se sinala que é un monólogo de Ernesto Caballero, interpretado pola actriz
María Barcala e dirixida por Xulio Lago que, como en ocasións anteriores, se centra de novo nunha obra metateatral. Neste
caso dise que Barcala interpreta diversos personaxes nun escenario inzado de barroquismos ao servicio da interpretación. López
Silva gaba a actuación nos escenarios da actriz, ademais de facer un pequeno comentario sobre o que achega a obra en si ao
público: mestura de fantasía e de realidade, simbolismo para evadirse da ruindade do mundo, etc. Tamén repara nos motivos
que, ao seu parecer, causan o auxe actual do metateatro.
- S. A., “Teatro do Atlántico escenifica ‘Sólo para Paquita’ en O Burgo”, La Opinión, “Culleredo”, 27 abril 2001, p. 16.

Recolle a noticia da participación da compañía Teatro do Atlántico nos Encontros Culturais de Primavera de Culleredo coa
escenificación da obra Solo para Paquita. A seguir resume brevemente o contido, e pasa a centrarse no papel de María Barcala,
da que resume a súa carreira profesional dende o ano 1979 en compañías como Mari Gaila, Centro Dramático Galego,
Colectivo Guirigai e Teatro do Atlántico. Remata referíndose á dirección escénica por parte de Xulio Lago do cal se ofrece un
percorrido pola súa carreira dende o ano 1970 no seu inicio no Centro Dramático Nacional ata a compañía do Atlántico coa que
conseguiu algúns galardóns.
Ver IXª Feira do teatro de Ga licia. Ver
Festival “Teatrarte 2001” de Redondela.

Ver XIVª Mostra de teatro de Cee.
Ver Sábados teatrais de Narón.

Teatro Avento (1): Arañeiras, de Eduardo Pavlovsky.
Espectáculo que recrea a violencia no seo dunha familia formada por tres membros: o pai, a nai e o fillo, condenados a convivir
nunha atmosfera de violencia e frustración desencadeada polo temperamento violento do pai. O humor negro e as situacións
extremas son as dúas constantes deste espectáculo, non recomendado para menores de dezaseis anos pola súa especial dureza.

Dirección: José Serpa. Interpretación: Enrique Domínguez, Sonia
Delgado e Gabriel Correa.

Teatro Avento (2): O porco, de Raymond Cousse.
A través de catro xornadas, que representan catro estacións confluíntes nun desenlace sanguinolento, O porco amosa a realidade
fatalista dun ser nacido cun sino prefixado cara a unha morte segura. A comparación ou paralelismo coa existencia do ser
humano resulta inevitábel. Catro xornadas parellas á vida-condena do ser humano, onde agroman con resolta traxicomedia
problemas existenciais da condición humana como son a liberdade, a relixión, a política, a represión, a sexualidade, a vida e a
morte.

Dirección e adaptación ao galego: An Alfaya.
Interpretación: Armando Freiría. Música en
directo: Manuel Sousa. Iluminación: José
Serpa.

Referencias varias:

- María G. Eyo, “La obra O porco abre la temporada teatral en Pontevedra”, El Mundo, “Espectáculos”, 30 xaneiro 2001,
p. 6.
Alúdese á adaptación galega deste feita por An Alfaya, quen tamén dirixe a obra, e engádese información argumental,
destacando a reflexión sobre problemas existenciais da condición humana como a liberdade, a familia, o sexo, etc. Tamén se
recollen as palabras de Segundo Armando Freiría, para quen o porco “es la sombra simbólica que cada persona lleva a la
espalda, donde están todos sus miedos, sus frustraciones y sus cobardías”.
- B. L., “A temporada de teatro ábrese hoxe con ‘O porco”, Diario de Pontevedra, “CulturaOcio”, 1 febreiro 2001, p. 63.

Fai referencia á posta en escena no Teatro Principal de Pontevedra e resáltase o argumento da obra, da que se destaca a dureza
da interpretación.
-Belén López, “Armando Freiría foi ‘O porco’ que fixo reflexionar ó público do Principal”, Diario de Pontevedra,
“CulturaOcio”, 2 febreiro 2001, p. 63.
Informa da representación, coméntase a escenografía reducida ao mínimo para que nada fixera interferencia entre o texto e o
público e recollénse as palabras do actor quen sinala que a peza representada ten toda a maxia e a pureza do teatro.
Ver IIº Verán de teatro de Vigo.

Teatro Avento (3): Papá e mamá están ben.
Teatro Avento (4): ¿Quen matou a Mari Lauri?, de Xoán Abreu.
Dirección: Xoán Abreu. Interpretación: Benito A. Correa, Carlos R. Roca, Juancho Ferrón, Marcos
Alonso e Xoán Abreu.

Guión: Xoán Abreu. Escenografía. Teatro Avento. Realización da
escenografía: Antón Salgueiro e Teatro Avento. Vestiario: Teatro
Avento. Realización do vestiario: Teatro Avento. Música: Teatro
Avento. Técnico de son: Gustavo Loira. Iluminación: Teatro
Avento. Técnico de iluminación: Gustavo Loira. Ver IIIº
Encontro de teatro afeccionado do Concello de Boiro. Ver IIIº
Outono Teatral nos Barrios.

Bagoada Teatro: Cataclown, de Miguelanxo d’Oca.
Xogo cómico en dous lances no que cunha trama sen texto e con moita improvisación se fai que o público participe dos xogos
que realiza o clown.
Dirección: Paulo Serantes.
Interpretación: Miguelanxo D’Oca.

Balea Branca Produccións (1): O Contrabaixo, de Patrick Süskind.
Comedia urbana que fala das obsesións dun home que toca o contrabaixo nunha orquestra de música clásica e está
perdidamente namorado de Sara, a nova soprano que canta nela. Na peza o que consegue é que o espectador sexa o cómplice
das frustracións do protagonista como músico e tamén como home, que tenta saír do anonimato durante un concerto no que
berrando a todo pulmón o nome da súa amada se fará notar.
Dirección: Damián Contreras. Adaptación: Damián
Contreras. Traducción: Xosé C. Caneiro e Dami
Contreras. Interpretación: Damián Contreras.
Escenografía: Balea Branca. Atrezzo e vestiario:
Delia Fernández. Cartel e programa de man: Imp.
Prov. Deputación. Fotografía e vídeo: Xosé L.
Caneiro. Técnico de Luces: Raúl Longueira.
Técnico de son: Manolo Pereira. Producción e
distribución: Balea Branca. Iluminación: Dami
Contreras.

Xénero: Comedia.

Balea Branca Produccións (2): Parella Aberta, de Darío Fo e Franca Rame.
O tema desta posta en escena que os autores expoñen é a dun matrimonio en crise que, despois de moitos anos de convivencia
en común, deciden experimentar un novo modelo de parella. O fío conductor da obra é a muller, que disecciona a relación e
informa ao espectador da súa situación, analizando o papel da muller nunha sociedade machista. Os típicos e tópicos conceptos
sobre as relacións de parella como por exemplo o amor, a infidelidade, os celos, o machismo e a liberdade sexual son postos en
tea de xuízo.
Traducción: Xosé Carlos Caneiro e Dami C. Orero.
Dirección, escenografía e iluminación: Rodrigo Roel.
Axudante de dirección: Dami C. Otero.
Interpretación: Dami C. Otero e Matilde Blanco.
Selección musical: Pedro Díaz. Son: Raúl Llongueira
e Manolo Pereira.

Teatro Bruto: Ninguén chorou por nós, de Miguel Sande.
O autor, Miguel Sande, recibiu o premio de teatro Rafael Dieste en 1998. O texto, caracterizado pola súa brevidade e case falta
total de diálogo entre as personaxes, está inspirado nunha familia desafiuzada que xira arredor de tres eixos temáticos
fundamentais: a tolemia, a destrucción e o medo e conxúganse os silencios cos ruídos para provocar sensacións no espectador.
A peza teatral foi estreada no Teatro Colón da Coruña este ano.
Dirección: Pablo Rodríguez. Axudante de dirección: Robert Bass.
Interpretación: Gena Baamonde, Mónica Caamaño e Gloria Rico.
Vestiario: Cloti Vaello. Maquillaxe: Ruth Petersen. Deseño de
espacio escénico: Roberte Baass e Pablo Rodríguez. Realización
de escenografía: Rodrigo Roel. Imaxe sintética: Orlando Ledo.
Deseño de iluminación: Gloria Rico e Pablo Rodríguez. Deseño de
Cartel e programa: Xerardo Fuentes. Producción e distribución:
Gloria Rico. Xénero: Drama.

Referencias varias:
- EFE, “La compañía gallega ‘Teatro Bruto” presenta en Lisboa la obra ‘Ninguén chorou por nós’ de Miguel Sande”, El Correo
Gallego, “Sociedad-Cultura”, 5 maio 2001, p. 75.
Noticia da presentación da obra dirixida por Pablo Rodríguez baseada na peza teatral galardoada co premio Rafael Dieste 1998.
Sinálase que a obra está caracterizada por dar a coñecer a sociedade contemporánea incomunicada nun mundo cos sis temas
máis sofisticados de comunicación. Remata aludindo ao reparto, á falla de diálogo establecido e que permite que a obra se
preste a diferentes interpretacións.
- Marcos S. Pérez, “El teatro vuelve al Principal con dos obras sobre los años de la postguerra”, La Voz de Galicia, “Santiago”,
30 agosto 2001, p. 8.
Ver Produccións Nordesía: Eliana en Ardentía de Roberto Salgueiro, no apartado III. 4. 2. deste Informe.

Teatro Cachuzo: Fume, de Rubén Ruibal.
Fume relata unha parte da vida de dous traballadores: Pedro, un mozo músico a piques de casar coa moza de toda a vida, e
Lourenzo, un pai de familia concienciado, contratados por unha empresa cárnica a través dunha empresa de Traballo Temporal.
A incertidume polo futuro, a música, o enigmático amor de Perdo, o humor e mais o seu hábito común: fumar, levaráos a
establecer unha perversa amizade. Seis meses de camiño, un contrato na vida de Pedro López e Lourenzo Loureiro, operarios
con licencia oficial de manipulador de alimentos.
Dirección: Carlos Losada e Rubén Ruibal. Interpretación: Nacho Castaño e
Rubén Ruibal. Música: Pablo Ruibal. Voces: Patricia de Lorenzo, Gonzalo
Rei Caho, Ursia Gago e Zan Galiñanz. Iluminación-Escenografía: Erik
Cachuzo. Vestiario: Hjerebert Bönn e Dolores Pernas. Espacio Sonoro:
Fernando Epelde. Realización e Escenográfica: Xosé Perozo e Sandra
Costas. Producción: Teatro Cachuzo. Xénero: Monólogo cómico.

Referencias varias:
- M. B., “Teatro Cachuzo se suma al panorama teatral con nuevas propuestas estéticas”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 17
xaneiro 2001, p. 9.
Anuncia a estrea da peza na Sala Nasa achegando o argumento que se desenvolve nela. Tamén se recolle a intención deste novo
grupo teatral que aparece no panorama galego.
- B. L., “Teatro Cachuzo presenta a obra ‘Fume’ no Camawey”, Diario de Pontevedra, “CulturaOcio”, 23 marzo 2001,
p. 63.
Comézase ofrecendo o reparto da obra para, a seguir, recoller a opinión do director da mesma sobre esta peza teatral, da que
considera que o máis doado é identificarse cos seus protagonistas porque son dúas persoas “comúns, anónimas, desas que
nunca saen nos medios de comunicación”. Tamén se refire ao arriscado desta obra polo que considera que non recibe
subvencións, un dos problemas máis graves para o teatro en Galicia. Remátase facendo un pequeno resumo da historia
protagonizada por Pedro e Lourenzo.

- B. L., “Teatro Cachuzo apraza a representación de ‘Fume”, Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 24 marzo 2001,
p. 71.

Anuncia, nunha breve nota, a suspensión da representación desta obra no Camawey de Pontevedra pola afonía dun dos seus
actores. Ofrece tamén un pequeno resumo do seu argumento do que sinala que xira arredor da amizade co público como
testemuña.
Ver XIVª Mostra de teatro de Cee.

Casahamlet, estudio de teatro (1): A estrela e o vento.
Espectáculo baseado en poemas galegos dos últimos dous séculos.
Dirección: Santiago Fernández.Interpretación: Chus Álvarez, Ana Carril, María Victoria Teijeiro, Paulo Serantes, Anxo G.
Merelas e Santiago Fernández.

Casahamlet, estudio de teatro (2): Orestiada, baseada en textos de Esquilo.
Guión dramático: Theodor Smeu Stermin.
Traducción: Ana Carril.

Casahamlet, estudio de teatro (3): Últimas faíscas de setembro, de Manuel Lourenzo (Premio de teatro
Rafael Dieste 1999).

A acción desta peza desenvólvese nun balneario sobre o golfo de Corinto.
Dirección: Manuel Lourenzo. Interpretación: Manuel Lourenzo, Ramiro Neira, Pablo
Rodríguez e Santiago Fernández.

Referencias varias:
- Luís Prieto, “Casa Hamlet, en Sargadelos”, La Voz de Galicia, “La Voz de A Mariña”, 9 agosto 2001, p. 16.
Anuncia a posta en escena desta peza no auditorio de Sargadelos, sinalando tamén cal é o reparto e o galardón que mereceu en
1999. Remata apuntando os horarios, a gratuídade da asistencia e que se enmarca dentro dos actos da trixésima edición da
Experiencia de Tecnoloxía e Escola Libre.
Ver IXª Feira do teatro de Galicia.
Ver Ciclo de teatro de Padrón. Ver
Xoves Teatrais de Ferrol 2001.

Casahamlet, estudio de teatro (4): A velada de Londres, texto que forma parte da peza dramática Veladas
indecentes, (Premio Nacional de Teatro 1997), de Manuel Lourenzo.
Persoal adaptación do clásico de Brom Stoker, Drácula, constituída por tres personaxes. A historia transcorre no Londres de
finais do século XIX entre unha parella poseída polo segredo do vampirismo e obsesionada por alcanzar a inmortalidade polo
que deciden visitar a casa dun extravagante e escuro doutor. A peza está situada no Londres de finais do século XIX.
Dirección: Manuel Lourenzo. Interpretación: Xosé María López Baño, Manuel
Lourenzo e Cilha Lourenço. Guión: Manuel Lourenzo.

Casahamlet, estudio de teatro (5): O xardín dos contos, de Manuel Lourenzo.
Dirección: Cilha Lourenzo e Santi Fernández.

Centro Dramático Galego (1): A burla do galo, de Roberto Vidal Bolaño, baseada en fragmentos de
Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro.
Dirección: Xoán Cejudo. Interpretación: Xosé Martíns, Marcos Orsi, Maxo Barjas, Mónica Camaño, Susana Dans, Xulio Lago,
Gonzalo Uriarte, Vicente de Souza, Eva Fernández, Camila Bossa e Xulio Abonjo. Escenografía, vestiario e atrezzo: Marcelino
de Santiago (Kukas). Música: Bernardo Martínez. Iluminación: Roberto Vidal Bolaño. Maquillaxe: Mercedes Alonso. Estudio
crítico: Carmen Becerra. Axudante de dirección: Xavier Picallo. Auxiliar de dirección: Elena Benito. Meritorio de dirección:
Xavier Bouzas Collazo.

Referencias varias:

-Concha Pino, “Mar Revolto” achega a versión teatral do secuestro do buque “Santa María”, La Voz de Galicia, 14 xuño 2001,
p. 9.
Ver Centro Dramático Galego: Mar revolto no apartado III. 4. 2. 1 deste Informe.

Centro Dramático Galego (2): Calígula, baseado no texto de Albert Camus, traducción e adaptación de
Manuel Guede Oliva.
Dramaturxia e dirección: Manuel Guede Oliva. Interpretación: Antonio Durán “Morris”, Xosé Manuel Oliveira “Pico”, Elina
Luaces, Miguel Pernas, Artur Trillo, Gonzalo Rei Chao, Alfonso Agra, Gonzalo Uriarte, Juan Luís Tarrío, Manuel Pombal,
Manuel Botana, Moisés Morales, María Couto, Toño Casais, Francisco Lestón e Luz Tellería (voz en off). Escenografía: Iago
Seara. Vestiario: Antonio Pernas. Vestido de Calígula-Venus: Concha Abad. Selección musical e coreografía: Thelma Putnam.
Iluminación: Juanjo Amado. Estudio Crítico: Norma Rodríguez González.

Semblanza literaria: Carlos Casares. Axudante de
dirección: Fefa Noia. Auxiliar de dirección:
Norma Rodríguez González. Meritoria de
dirección: Cristina R. Sampedro. Fotografía:
Miguel A. Fernández. Imaxe gráfica: Alberte
Permuy. Producción: Francisco Oti Ríos.

Referencias varias:
-E. M., “O Centro Dramático Galego leva ‘Calígula’ a Pontevedra”, El Mundo. Galicia, “Sociedad y Cultura”, 18 xaneiro 2001,
p. 9.
Anúnciase que esta montaxe estará en escena en Pontevedra para despois achegarse á Coruña e a Ribadeo, e asemade indícase
que a obra Fume o estará na Sala Nasa de Santiago de Compostela.
- Belén López, “Manuel Guede cre que atopou en Morris ‘o mellor Calígula posible”, Diario de Pontevedra, “Diario de
CulturaOcio”, 18 xaneiro 2001, p. 63.

Anúnciase a representación en Pontevedra desta obra e destácase o rol que nela xoga o actor ‘Morris’ e indícase que Manuel
Guede afirma que este actor era o mellor Calígula posíbel e mais que esta montaxe non é un retrato dun tirano senón que “é o
retrato do fascismo en si mesmo”.
- B. L., “Morris fue ‘Calígula’ en el Pazo”, Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 19 xaneiro 2001, p. 64.
Cualificase a Calígula como un drama intelectual que retrata o fascismo e sublíñase da súa estrea en Pontevedra a posta en
escena do seu director, o vestiario, a escenografía minimalista e mais o papel de Antonio Duran ‘Morris’ que “conmovió a los
espectadores”.
- M. Barba, “CDG trae a A Coruña ‘Calígula’ a traxedia do poder e a loucura”, La Opinión, “Cultura”, 24 xaneiro 2001,
p. 59.
Descríbese esta versión teatral que se representa no teatro Rosalía da Coruña. Afírmase que este proxecto estaba na mente do
seu director dende hai máis de vinte anos mais que estivo a agardar a que “o teatro galego tivese a madurez e solidez necesaria”
e conclúese facendo referencia aos tres niveis de alturas que presenta a súa escenografía.
- G. Luca, “Os tiranos tamén choran”, A Nosa Terra, nº 971, “Guieiro Cultural”, 25 xaneiro 2001, p. 27.

Despois de facer mención á importancia de Calígula de Albert Camus dentro da literatura do século XX pásase a analizar esta
montaxe do CDG. Detállase que ‘Morris’ non “emana que se diga moita autoridade” de aí que o director lle puxera “dous
pistoleiros” que na representación son simple anécdota e remátase indicando e censura teatral por parte de Fraga á que foi
obxecto Camus durante o goberno fascista de Franco.
- D. F. G., “Ribadeo, escenario de una amplia programación”, La Comarca del Eo, nº 4227, 3 marzo 2001, p. 4.

Ver Librescena: Otelo de Williams Shakespeare, no apartado III. 4. 2. Estreas de grupos estábeis ou profesionais, deste
Informe. Ver Sábados teatrais de Narón.

Centro Dramático Galego (3): Si o vello Sinbad volvese ás illas.
Dirección: Fabio Mangolini. Dramaturxia: Fabio
Mangolini e Quico Cadaval.

Interpretación: Xosé Manuel Olveira “Pico”, Rebeca Montero, Antonio Durán “Morris”, Xoán Cejudo, Xosé A. Porto “Josito”,
Marcos Orsi, Fernando Dacosta, Manuel Millán e María Bouzas. Música: Bernardo Martínez e Piti Sanz. Dramaturxia: Fabio
Mangolini e Quico Cadaval. Auxiliar de dirección: Elena Benito. Escenografía: Peter Bottazzi. Deseño de vestiario: Gilda
Bompresa. Composición musical: Bernardo Martínez. Iluminación: Baltasar Patiño. Maquillaxe: Carmel Montero.

Centro Dramático Galego (4): Os vellos non deben namorarse, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Dirección: Manuel Areoso. Interpretación: Alfonso Agra, Pilar Alonso, César Cambeiro, María Carballal, Xan Casas, Mekane
Fernández, Bernardo Martínez, Xoán Carlos Mejuto, Luísa Merelas, Alfredo Rodríguez e Xosé Vilarelle. Escenografía:
Antonio F. Simón.

Deseño vestiario: Rodrigo Roel. Música: Bernardo
Martínez. Iluminación: Antonio F. Simón. Atrezzo e
ambientación: Rodrigo Roel. Maquillaxe: Mercedes
Alonso. Estudio crítico: Carlos P. Martínez Pereiro.
Axudante de dirección: Elina Luaces. Auxiliar de
dirección: Mariela Ríos. Meritorias de dirección:
Patricia Piñeiro e Iria Gippini.

Chévere (1): Casa Tomada, baseada no relato homónimo de Julio Cortázar.
Interpretación: Silvia Modia, Xesús Ron, Manolo Cortés e Patricia de Lorenzo.
Dirección técnica: Ramón Rey. Deseño de iluminación: Rafa Xaneiro.
Ambientación musical: Kozmim Muffin.

Chévere (2): Hero.es.
Un divertimento músico-estupefacto no que os textos, as músicas, as voces e as imaxes poden ser interpretados dunha única
forma: o espello no que nunca nos vemos reflectidos. O enfrontamento entre o home e a muller a través de refráns, tópicos e
das frases feitas, sobre animais que falan, sen embargo, de comportamentos e prexuízos moi humanos.
Dirección: X. Ron-Chévere. Arranxos textuais: Manuel Cortés-Chévere. Interpretación: Miguel de Lira, Patricia de
Lorenzo, Manuel Cortés e Xesús Ron. Grupo vocal: “Tristans” (Ramón Bermejo, Ángeles Lago, Xosé Vaamonde,
Teresa Grandín e Patricia de Lorenzo). Espacio escénico: Chévere-Isi e Soco Seoane.

Fotografía: Mónica Suárez. Deseño
Gráfico: Fausto C. Isorna.

Referencias varias:
-Belén López, “Hero.es’ da sociedade do benestar, protagonistas dunha obra de Chévere”, Diario de Pontevedra,
“CulturaOcio”, 21 febreiro 2001, p. 63.
Alúdese á nova obra de Chévere, Hero.es, unha nova aposta do grupo polo humor máis absurdo mesturado con outros campos
artísticos como a música. É un canto aos heroes da sociedade actual.
- Belén López, “Chévere homenaxea en Pontevedra ós ‘hero.es’ que todos levamos dentro”, Diario de Pontevedra,
“CulturaOcio”, 22 febreiro 2001, p. 63.
Dá noticia da posta en escena da obra Hero.es no Teatro Principal de Pontevedra. Para os compoñentes do grupo o teatro non é
só o texto literario, tipos recoñecíbeis, situacións prototípicas, etc. Eles teñen en conta todo o que soñan, o que imaxinan,
divertirse riba do escenario e que o espectador o perciba.

Os Contracontos: Caperucitoloxía.
Espectáculo teatral humorístico no que varias personaxes narran, tanto oral como visualmente, o que eles consideran a auténtica
versión do conto de Carapuchiña Vermella (un lobo existencialista inglés e un cazador catalán), ou ben fan comentarios
disparatados sobre o mesmo (unha cidadá envelenada, unha licenciada en Caperucitoloxía, un académico recalcitrante e unha
presentadora entrometida). A peza culmina nunha vertixinosa versión do relato de Perrault: Carapuchiña veloz. A posta en
escena caractérizase polo humor surrealista, irónico e disparatado, traballado sen máis recursos cós propios actores e actrices.
Baséase no uso de diversas linguaxes tanto corporais, como orais ou guturais.
Textos de: Pilar Alonso, Paula Carballeira, Nekane Fernández e César Martínez “Goldi”.
Dirección: Nekane Fernández. Interpretación: César Martínez “Goldi”, Nekane Fernández,
Marcos Orsi e Xulio Abonjo.

Referencias varias:
- AFA, “O mito de Carrapuchiña nunha versión de Contracontos”, O Correo Galego, “AFA”, 1 novembro 2001, p. 37.

Dá conta da representación da obra, explicando quen son os seus integrantes, lembra brevemente a historia do grupo e resume o
argumento.
Ver Ciclo de teatro da Estrada.

Dequenquén: Aquí non paga ninguén, de Darío Fo.
Xénero: Comedia de corte social. Director e Dramaturxia: Artur Trillo. Interpretación: Paco Alvarellos, Berardino
Martínez, Carmen Pérez, Rosario Devesa, Xoán Sambade e Manuel Vidal. Escenografía e vestiario: Dequenquen
Teatro. Música; Dequenquen Teatro e Artur Trillo. Iluminación: Artur Trillo. Son: Dequenquen Teatro. Deseño Gráfico:
Xosé Cameselle.

Teatro Escondido: Rúa Sol.
Dirección: Gonçalo Guerreiro.

Factoría teatro: As presidentas, de Werner Schwab.
Nun único espacio escénico, realizado a partir de diversos refugallos domésticos colocados en forma de altar barroco,
preséntase a vida de tres mulleres pertencentes á pequena burguesía, reunidas na casa dunha delas onde falan e discuten de
diferentes aspectos das súas vidas cotiás e que as levaron a onde están agora.
Dirección: Cristina Domínguez Dapena. Axudante de Dirección: Rocío González. Interpretación:
Alfredo Rodríguez, César Martínez “Goldi”, Victoria Paz e o Leo como Padre Mariano. Espacio
Escénico: Carlos Alonso. Deseño Iluminación: Antón Ferreiro. Deseño Espacio Sonoro: O Leo e
Arremecájona!. Deseño Vestiario: Carlos Alonso. Fotografía: Juliana González. Realización Vestiario:
Juana Alonso. Realización Escenográfica: Rodolfo, Carlos Alonso e Santos Carrera. Producción e
Distribución: A Factoría Teatro. Movemento Escénico: Olga Cameselle. Traducción e Versión: Frank
Meyer.

Colaboracións: Pilar Iglesias.

Fulano, Mengano e Citano: Cheiro de Estrelas II.
Trátase dun espectáculo no que o público asiste a unha viaxe a un país imaxinario chamado “Jalisia”, onde se vai gravar un
programa de televisión de variedades. Trátase do magazine da TVJá, Cheiro de Estrelas, no que actúa Chicho de Chantada,
participante que non se conforma con que só lle paguen os quilómetros.
Dirección: Manuel Pombal. Interpretación: Xosé M. Conde, Manuel
Botana e Manuel Pombal. Xénero: Comedia.

Ver XIVª Mostra de teatro de Cee.

Galería Compañía de Teatro&Manivela Produccións: Compañía, de Eduardo Rovner.
Posta en escena na que se narra a vida dun matrimonio normal que ten os fillos xa criados e fóra de casa. A monotonía invade
as súas vidas. El entón decide marchar do traballo para aproveitar o sol na praia, e durante ese tempo coñece a unha mestra
viúva coa que xorde unha especial simpatía. Ambos presentaranse na casa do matrimonio e isto provocará unha serie de
violentas discusións ata que ao final conseguen chegar a un final feliz. Na trama dise que se trata dun ensaio, un xogo sobre as
relacións das persoas, por medio dunha linguaxe absurda que se utiliza como recurso cómico.
Dirección: Antonio Simón. Interpretación: Ernesto Chao, Rosa
Álvarez e Mabel Rivera.

Referencias varias:

Inma López Silva, “¿Vale máis sós?”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 60, 21 xaneiro 2001, p. 9.

A. S., “Compañía, sátira y realismo sobre la fragilidad del matrimonio”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 16 febreiro 2001, p.

Alúdese, brevemente, ao espectáculo “Compañía”, protagonizado por Ernesto Chao, Mabel Rivera e Rosa Álvarez. Trátase
duna obra “agridoce, tanto na historia contada (...) coma na proposta espectacular”.

44.
Dá conta da posta en escena no Centro Cultural Caixanova. A seguir fai un resumo do seu argumento, que moitas veces chega
ao esperpento, e caracterízaa coma unha comedia dramática con tintes absurdos que provoca a risa. Remata recollendo a ledicia
que os actores manifestan cara a esta obra aínda que recoñecen que o traballo foi duro.
- Javier P. Campa, “Rompiendo platos”, Atlántico Diario, “Vigo”, 16 febreiro 2001, p. 14.
Noticia sobre a representación da peza teatral Compañía no Auditorio do Centro Cultural Caixanova. Céntrase nos actores
Mabel Rivera, Ernesto Chao e Rosa Álvarez que consideran a popularidade de Platos Combinados como parte fundamental
para o grande éxito que conseguiron con esta peza teatral. Remátase facendo un pequeno resumo da historia na cal un
matrimonio cunha vida rutineira se ve sacudido por unha terceira muller que aparece na vida do esposo e este pretende que
vivan todos xuntos. Situación que pode ser considerada realista ou naturalista, pero sempre cargada de situacións un tanto
absurdas.
- Manivela e Galería, “Manivela para consolidar un público”, Tempos Novos, nº 45, “Cataventos. Escenarios”, febreiro 2001,
pp. 6-7.

Aproximación á situación acadada polo teatro galego nos últimos anos, en especial polo paso dun teatro clandestino ou
afeccionado a profesional. Ademais de facerse eco de parte do manifesto dos integrantes do Foro Teatral de Sada no que
demandan unha mellor política teatral, tamén solicitan a creación dunha Escola Superior de Arte Dramática Galega por
considerar que o teatro é un servicio público que se enfronta ao novo século co obxectivo de consolidar e crear novos públicos,
atendendo aos repertorios, á creación de compañías residentes e á denominación do teatro galego como sector cultural
estratéxico. Remata concluíndo que é na busca da consolidación dun público que Manivela e Galería puxeron en escena a súa
obra Compañía de Eduardo Rovner na que se reflexiona sobre as relacións humanas tanto en parella como en solitario. Tamén
sinala que nesta obra se aproveita a sona dos seus actores na televisión para acadar os obxectivos propostos, malia considerar
que son insuficientes.
- Lino Braxe, “A soidade, segundo Rovner”, Tempos Novos, nº 45, “Cataventos”, febreiro 2001, p. 8.
Reflexión sobre a obra de Rovner levada a escena por Manivela e Compañía, da que salienta a análise que se fai da soidade a
través da relación de parella establecida na nosa sociedade, e descubrir as diferentes máscaras que o ser humano adoptou ao
longo da súa existencia. Tamén explica brevemente o argumento dende o seu punto de vista, sinalando que para el o máis
importante é o paso que Ovidio (Ernesto Chao) dá cando se decide a escoitar a outro ser humano. Apunta que a visión de
Rovner é por riba de todo optimista de cara ao xénero humano, rematando por gabar o traballo dos tres actores, Rosa Álvarez,
Mabel Rivera e Ernesto Chao, e do director da peza, Antonio Simón.

- Mercedes Hernández, “O arte da escenificación”, Diario de Arousa, 24 abril 2001, p. 72.

Comeza por facer unha presentación da obra Compañía con Ernesto Chao, Rosa Álvarez e Mabel Rivera como protagonistas.
Logo pasa a transcribirse algunha das preguntas realizadas aos actores tanto sobre as súas carreiras profesionais, que se
remontan á década dos setenta, como á clase de público ao que temen máis. Tamén fan a súa valoración sobre o teatro galego
que consideran que “é de admirar como pouco a pouco se vai abrindo en Galicia”. Rematan salientando a importancia da
televisión para os actores de teatro que deben recorrer a este medio como complemento.
-L. Montenegro, “El actor Ernesto Chao llega mañana a Vilagarcía con la obra ‘Compañía”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 26
abril 2001, p. 14.
Dá conta da representación da obra na casa da Cultura de Vilagarcía de Arousa, do reparto da peza e pasa a facer un breve
resumo da trama argumental. Remata clarificando o trasfondo da obra onde “intenta exponer el conflicto existente entre los
deseos y pasiones del hombre”.
Ver IXª Feira do teatro de Galicia.
Ver Xoves Teatrais de Ferrol 2001.

Teatro Galileo: Diario, de Ana Frank.
Baseada no diario escrito pola adolescente xudeu-alemana Ana Frank, que sufriu a represión nazi xunto con toda a súa familia,
a compañía aborda a problemática da represión e da guerra dende unha perspectiva actual.
Dramaturxia e dirección: Pedro Rubín. Interpretación: Teresa Horro, Mª Consuelo Martínez, Raúl
Varo, César Cambeiro e Gena Baamonde.

Lagarta Lagarta: Cartas de amor (Love letters), de A. R. Gurney.
Baseáse na improvisación de dous actores, que non contan con aparello escenográfico nin de atrezzo, na que todo xira arredor
dun home e unha muller que se coñecen cando son nenos e non deixan de escribirse cartas ata a madurez. Os dous actores fan
unha lectura ante os espectadores destas cartas que se escribiron durante toda unha vida e a través delas analizan a relación de
encontros e desencontros dunha parella.
Dirección e dramaturxia: Avelino González. Traducción:
Mabel Rivera. Interpretación: Xosé M. Olveira “Pico” e
Mabel Rivera. Selección Musical: Rubén García.
Espacio escénico e vestiario: Equipa Erro. Iluminación:
Miguel L. Soto.

Referencias varias:

- Concha Pino, “Dous actores para Cartas de amor un espectáculo espido de elementos”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 31
maio 2001, p. 9.

Dá conta da estrea de Cartas de amor, da nova productora “Lagarta, Lagarta SL”, dentro do programa “Curtos da Galán”.
Indícanse algunhas características desta montaxe e sublíñase que o seu formato “é especialmente idóneo para pequenos
espacios”.
- Inma López Silva, “¿Quen non coquetea por carta de amor?”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 80, 10 xuño
2001, p. 5.
Despois dalgúns apuntamentos arredor da temática da obra, comeza sinalando o bo labor de Avelino González como director da
peza e tamén o traballo dos actores, que coa lectura das cartas e os xestos son capaces de adiantar claves argumentais e crear
expectativas. Así mesmo indica que unha das maiores dificultades coas que contaba a obra, a organización do tempo, foi resolta
con astucia mediante unha interesante dosificación do ritmo e mediante claves icónicas no vestiario. En definitiva, lóuvanse
todos os aspectos desta obra que conseguiu a sensibilización emocional do público.

- G. S., “Cartas de amor”, Galicia Sindical, nº 32, “Miscelánea”, xullo-agosto 2001, p. 20.

Indícase que o peso desta obra, dirixida por Avelino González, lévano Mabel Rivera e Xosé M. Olveira “Pico”. Así mesmo,
coméntase que é unha peza sen artificios baseada na palabra e que colleitou boas críticas no festival de

Ribadavia. Por outra parte, sinálase que é a primeira montaxe que realiza a compañía Lagarta, Lagarta, trala que están Ernesto
Chao e Rosa Álvarez. Á marxe recóllese o calendario de representacións, que levará a obra por Cee, Narón, Lalín, Muros,
Cambados, Ourense, Ribadeo e Ferrol, totalizando dez postas en escena entre agosto e decembro.

- Inma López Silva, “Cartas de amor a un público entusiasmado”, Revista Galega de Teatro, nº 27, verán 2001, pp. 56
58.
Princípiase destacando a importancia da palabra en Cartas de amor de Lagarta Lagarta. Despois faise un resumo do argumento.
Tamén se comenta o emprego simbólico do vestiario. Asemade lóuvase a interpretación dos actores. Finalízase salientando a
sensibilización que sofre o espectador co contado na obra.
Ver XVIIIª Mostra internacional de teatro cómico e festivo de Cangas.
Ver XIVª Mostra de teatro de Cee. Ver XVIIª Mostra internacional de
teatro de Ribadavia. Ver Xoves Teatrais de Ferrol 2001.

Librescena Produccións: Cyrano de Bergerac, de Edmon Rostand, Premio María Casares 2000 ao
mellor espectáculo.

Adaptación que leva en cartel dende o ano 1999, baseada na novela de Edmon Rostand. Trátase dunha historia de amor na que
Cyrano de Bergerac, un home sensíbel e culto pero cun nariz desmesurado e pouco agraciado fisicamente, está perdidamente
namorado de Rossana pero ten que conformarse con observala de lonxe, pois ela prefire a Christian por posuír este unha gran
beleza física, aínda que non sexa capaz de dicir unha palabra con sentido. Por amor a Rossana escribiralle fermosas cartas de
amor que Christian asina. Deste xeito, ela cae rendida. Así Cyrano amará sen ser amado, ata o final da súa vida, cando xa sexa
demasiado tarde.
Dirección escénica: Xosé M. Rabón. Adaptación: Francisco Pillado Mayor. Interpretación: Xavier Estévez, Agustín Vega,
Tuto Vázquez, Lino Braxe, Xosé Vilarelle, Alberto Mornao, Elena Atienza e Miguel Pernas. Música: Paulino Pereiro.
Figurinos: Isabel Vázquez Botana. Realización de figurinos: Marisa Federico. Deseño música e iluminación: Xose M. Rabón.
Vestiario: Isabel Botana. Maquillaxe: Marbel Loureiro. Fotografía: Roberto Ulloa.

Técnico de luces: Antonio Vázquez.
Técnico de son: Iván Rabón. Rexidor:
Alberto Morano. Realización
escenográfica: Escenoset. Escenografía
de cartel: Xosé Méndez.
Ver Festival “Teatrarte 2001” de Redondela.

Llu-Llu Teatro: Ñaque ou de piollos e actores, de Sanchís Sinisterra.
O espectáculo xira arredor de dous cómicos representantes do século XVII, Solano e Ríos, que falan co público mentres
representan fragmentos e escenas de obras coñecidas do teatro. Teñen que interpretar un espectáculo, a medio camiño entre o
relato e a interpretación, pero o cansazo, o aburrimento, a fame ou as dúbidas atrasan e interrompen, unha e outra vez a súa
actuación, o que reflicte as contradiccións entre o ser e o estar do home no mundo.
Dirección: Salvador del Río. Interpretación: Fran
Paredes e Santiago Cortegoso. Traducción e música:
A. Barreiro “Warren”. Vestiario, atrezzo e espacio
escénico: Llu Llu teatro. Iluminación: Salvador del
Río. Producción: Llu Llu Teatro A. C. Música:
Alberto Barreiro.
Ver XIVª Mostra de teatro de Cee.

Teatro da Lúa (1): A longa agonía das centolas, de Ovidio Lucio Blanco, traducción de Iolanda Ogando.
Comedia negra con todos os compoñentes clásicos do xénero dende asasinatos, traficantes, almas en pena, ata encaixes de
Camariñas, inxenuas artesanas que falan coas centolas ou drogadictos. Partindo da exquisitez dos mariscos galegos e
o cotizados que están, aquí os personaxes queren facerse donos de tan prezado negocio.
Dirección: Gina Piccirilli. Interpretación: Dorotea Bárcena, Beatriz Graña,
Roberto Leal e Ramiro Neira. Escenografía e atrezzo: Ovidio Lucio Blanco.
Música: Pablo Pérez. Xénero: Comedia negra.

Referencias varias:

- M. B., “Teatro da Lúa regresa con el humor negro de ‘A longa agonía das centolas”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 28 abril
2001, p. 7.

Achégase á obra protagonizada por Dorotea Bárcena e ao personaxe que esta interpreta, Dosinda Furelos. Describe as
peculiaridades desta muller, entre as que está a conexión que establece cunha centola. Tamén se recollen as declaracións da
actriz protagonista e productora nas que manifesta a súa satisfacción coa obra e lamenta que en Galicia non haxa máis
oportunidades de traballo. Á parte ofrécese unha ficha técnica da obra.
- A. O., “Historias de narcos”, Faro de Vigo, “Vigo”, 11 maio 2001, p. 14.

Anuncia a posta en escena desta peza no Auditorio do Centro Cultural Caixanova e fai un repaso pola traxectoria desta
compañía fundada por Dorotea Bárcena.
Ver IXª Feira do teatro de Galicia.
Ver Sábados teatrais de Narón. Ver
Xoves Teatrais 2001 de Ferrol.

Teatro da Lúa (2): Ultimamente non durmo nada, baseada nun texto de Alber Ponte.
A obra desenvólvese nunha noite en que os personaxes non dormen e, ademais, tampouco están onde deberan. Ás dúas da mañá
aparece o director do xornal, Aragunde, e descobre que na redacción, que a esas horas debera estar baleira, se

encontra a señora da limpeza, a súa filla Raquel e Gloria, unha muller de compañía provista dunha botella de cava e dúas copas.

Dirección: Gina Piccirilli. Interpretación: Dorotea Bárcena, Roberto Leal, Ursia Gago,
Beatriz Graña e Josi Lage.

A Machina: Arte, de Jasmina Reza.
Dirección: Luís Ramos. Interpretación: Jesús Bastida, Rafa
Veiga e Alberto Rodríguez.

Teatro Maltés: Fillo do rigor, de Álvaro Ahunchaín.
Percorrido pola vida dun home e a súa esposa, os seus traumas, ambicións, decepcións, amores e desenganos. Baseado nun
texto que fala con humor, ironía e crueldade do fracaso e dos fracasados.
Dirección: Lino Braxe. Interpretación: Javier de Fornos, Flor Maceiras e Xosé
Lois López, “Sacha”. Xénero: Drama social.

Referencias varias:
- N. V., “Teatro Maltés actúa no Torrente coa comedia dos fracasos ‘Fillo do rigor”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 26 abril 2001,
p. 15.
Alúdese á representación da obra no Centro Torrente Ballester, descrita como a historia dun home e de todos os que o rodean,
“un percorrido pola vida mesma”. Toda a historia está centrada nun ring de boxeo que serve como metáfora do duro que é a
vida. Remata aludindo aos actores que participan con Javier de Fornos, Flor Maceiras e Xosé Luís López.

- F. V. M., “La compañía Teatro Maltés abre el programa dramático de otoño”, La Opinión, “Oleiros”, 6 outubro 2001,
p. 15.

Dáse conta da representación no Centro Cultural das Torres de Santa Cruz , adiántase o argumento da obra e descríbese
o seu reparto. Remata aludindo á programación cultural de outono organizada polo Concello.
Ver Iº Ciclo de teatro independente “Sen Numerar”.
Ver Xoves Teatrais de Ferrol 2001.

María A Parva: Mullerona.
Viaxe ao interior dunha muller de enormes dimensións a través dun texto tomado por persoais referencias artísticas, filosóficas,
estéticas e vitais. No espectáculo mestúranse as palabras, con música e danza, en sintonía coas novas tendencias teatrais.
Interpretación: Gena Baamonde.
Iluminación: Javier Méndez Oro.
Xénero: Monólogo cómico.

Máscara Produccións (1): Guillados, de Alfonso Sastre.
Versión galega da comedia Fuera de quicio de Alonso de Santos, que se centra nas aventuras e desventuras de dúas tolas que se
citan no interior do psiquiátrico con dous internos do pavillón dos homes.
Dirección: Xerome Calero e Antón Casal. Interpretación: Patricia Alfaya, José Julio Bañón, Verónica Codesido, Beatriz
Míguez, Pablo Puga, Xerome Calero e Antón Casal.

Máscara Produccións (2): Malandros, adaptación da novela Crónica dos bons malandros, de Mário
Zambujal.
Montaxe teatral que se centra na aventura de Renato o Pacífico, alias o Valium 10, e a súa banda seleccionada que integran
Magrinha, Flavio, o Doutor, Silvino Bitoque, Marlene e Arnaldo, todos eles preparan un asalto que ten pensado espantar ao
mundo.
Dirección: Xerome Calero e Antón Casal. Interpretación: Patricia Alfaya, Xerome Calero, Antón Casal, Verónica
Codesido, Beatriz Míguez e Pablo Puga.

Música: Sergio Gramary.

Referencias varias:
R. D., “El desamor persigue a la mujer”, Faro de Vigo, “Fin de semana de teatro”, 13 xaneiro 2001, p. 8. Ver Teatro
do Atlántico: Solo para Paquita neste apartado do Informe.
D. Vázquez, “Seis héroes marginales y una mujer solitaria para una noche de teatro”, Faro de Vigo, “Vigo”, 14
xaneiro 2001, p. 7.

Ver Teatro do Atlántico: Solo para Paquita neste apartado do Informe. Ver
IIº Verán de teatro de Vigo.

Matarile Teatro (1): Primeiro Movemento: para figuras brancas, de Ana Vallés.
Espectáculo de rúa que constitúe unha composición sobre o paso do tempo no que se combina o traballo dos actores con
diversas linguaxes como a música en directo e danza. Entre outras particularidades, é necesaria a puntualidade do público á
actuación pois esta comeza coa segunda badalada da medianoite. A estrea tivo lugar na Praza da Quintana, en Santiago de
Compostela.
Dirección: Ana Vallés. Interpretación: Mechtild Barth, Eugenia Iglesias, Roberto Leal, Juan Loriente, Rosa Manteiga, Gena
Baamonde, Fefa Noya, Serafín Marcos, Arsenio Jiménez e Daniel Moreno. Bailarines: Carmen Werner, Nicolás Ranbaud,
Mitsiko Shimura e Guillaume Trontín. Música: Pablo Caramés.

Matarile Teatro (2): The queen is dead, de Ana Vallés.
Dirección: Ana Vallés/Baltasar Patiño. Interpretación: Mechtild Barch, Eugenia
Iglesias, Rosa Manteiga e Ana Vallés. Traducción ao galego: Anxos Sumai.

Deseño de iluminación, espacio escénico e montaxe musical: Baltasar Patiño.
Textos: Javier Martínez Alejandre. Asistente de iluminación: Claudio José
“Kevi”. Asistentes de producción: David Castro e Paz Múñoz. Realización do
espacio escénico: Matarile Teatro. Deseño gráfico: Baltasar Patiño. Deseño
vestiario: Helena Mareque e Matarile Teatro.

Referencias varias:
- A. I. S., “Próxima conferencia de Ghaleb Javer sobre Palestina en A Coruña”, El Correo Gallego, “Así está el Patio”, 3 marzo
2001, p. 35.
Ademais de dar conta dalgúns actos a celebrar na xornada, no que se refire ao teatro dá conta da presentación desta peza teatral
en Torrejón de Ardoz como unha das finalistas do IVº Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena. Sinala que esta
montaxe foi seleccionada entre sesenta e catro traballos presentados a un certame no que se busca promover a realización de
espectáculos teatrais dirixidos por mulleres e dá conta dos membros que forman a compañía.

- AGN, “Matarile teatro recupera pequeñas muertes cotidianas”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 10 maio 2001, p. 64.

Dá conta da nova posta en escena da peza teatral The Queen is Dead dirixida por Ana Vallés, e pola que recibiu o premio María
Casares á mellor dirección no ano 2000. Tamén se sinala como eixo temático a morte, pero vista dende unha perspectiva
simpática e ás veces ata graciosa. Remata repasando o reparto.
-M. Beceiro, “The Queen es Dead’ retorna a la Galán tras recibir dos premios por su dirección”, La Voz de Galicia, “Santiago”,
10 maio 2001, p. 10.
Noticia sobre a representación da peza teatral The Queen es Dead que lle outorgou á súa directora Ana Vallés o segundo premio
do Certame Nacional de Directoras de Escena 2001. Tamén se fai fincapé nos cambios sufridos dende a súa estrea, en especial
no que respecta ao elenco de actores. Déixase traslucir a nova obra que está preparando a compañía Matarile Teatro A Brazo
partido. Remata aludindo á directora que non só está no seu papel de dirixir senón tamén comparte escenario con Eugenia
Iglesias, Mechthild Barth e Ana García.
- Inma López Silva, “As raíñas morren e vive o teatro feito co corpo”, El correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 78, 27
maio 2001, p. 5.

Comeza indicando que en The Queen is Dead se mesturan distintas artes escénicas (teatro, danza, mimo...) para rematar
sinalando que tamén nela se aúnan distintas linguas e linguaxes, xéneros e estéticas; polo que di que estamos ante unha aposta
innovadora. Destaca tamén o acertado do espacio escénico, que axuda a crear un ton onírico que é “metáfora dunha visión do
mundo ideal”. Ademais pon de relevo o bo traballo das actrices, describindo o labor individual de cada unha, xa que
representan catro facetas distintas das nosas vidas: a soñadora, a feminina e coqueta, a que queda á intemperie e a sensíbel.

-Efe, “Matarile Teatro lleva su ‘The Queen is dead’ al Centro Cultural Caixanova de Vigo”, El Correo Gallego, “Cultura”, 15
novembro 2001, p. 66.
Anuncia a representación no Centro Cultural Caixanova de Vigo, da que sobrancea o estilo da obra entre a suxestión e a
importancia da palabra, dos xestos, do son ou o ritmo.

Matarile Teatro (3): Teatro para camaleóns.
Dirección: Ana Vallés. Interpretación: Juan Loriente e Carlos
Sarrio. Espacio escénico, son, luces e montaxe musical: Antón
Patiño.

Mofa e Befa (1): Cultura para dar e tomar.
Interpretación: Evaristo Calvo e Victor Mosqueira.

Mofa e Befa (2): Finis Mundi Circus, de Victor Mosqueira e Evaristo Calvo.
Achégase a fin do mundo e mentres agardamos o resultado do xuízo final, Mofa e Befa preparan un espectáculo de
entretemento para facernos máis levadeira a espera. Os dous cómicos fan un repaso polos máis famosos e coñecidos números
do Circo Universal.
Interpretación: Evaristo Calvo, Víctor L. Mosqueira, Piti Sanz e Alfredo Laforet.
Dirección: Quico Cadaval. Músicos: Piti Sanz e Alfredo Laforet. Iluminación:
Alfredo Laforet. Son: Vicente Sanz. Música: Fran Pérez e Piti Sanz. Letristas:
Pepe Sendón, Carlos Santiago e Manuel Cortés. Deseño Gráfico: Antonio Pereira.

Producción: Carme Va rela.
Dramaturxia: Mofa e Befa.
Ver Festival “Teatrarte 2001” de Redondela.

Mofa e Befa (3): Para ser exactos.
Dirección: Quico Cadaval. Interpretación: Víctor Mosqueira,
Evaristo Calvo e Quico Cadaval. Iluminación: Alfredo Laforet. Son:
Piti Sanz. Deseño cartel: Marcelino de Santiago “Kukas”.
Dramaturxia: Mofa e Befa.

Teatro do Morcego (1): O Lazariño de Tormes.
Versión da novela picaresca que ten como único protagonista a Celso Parada, que interpreta os diversos personaxes que
aparecen na novela nun único escenario. O tema central é a pobreza no mundo tanto do momento no que foi escrita a obra
orixinal coma agora, pois malia que entón había ben pouco que se descubrira América e o ouro chegaba a moreas, os pobres
seguían pasando fame, do mesmo xeito que hoxe en día nun mundo moderno segue habendo xente que pasa fame e morre.

Dirección: Andrés Pazos.
Interpretación: Celso Parada.
Xénero: Comedia.
Ver Vª Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo.

Teatro do Morcego (2): Morte accidental dun anarquista, de Darío Fo.
Comedia na que se recrean diversos feitos reais ocorridos en diferentes lugares e en momentos distintos da historia, que teñen
que ver cos misteriosos “suicidios” nas comisarías, tal como o ocorrido nos EEUU. En 1921, onde un anarquista

chamado Salcedo, un inmigrante italiano, “caeu” dende unha ventá do piso 14 da comisaría central de Nova York. Durante a
posta en escena os actores advirten que calquera semellanza coa realidade debe atribuírse a esa maxia do teatro que en moitas
ocasións logrou que mesmo estas historias “disparatadas” fosen impunemente imitadas pola realidade.

Dirección: Xoán Cejudo. Interpretación: Celso Parada, Miro Magariños, Casilda García, Damián
Contreras e Salvador del Río. Escenografía: “O Pastor”. Iluminación: Teatro do Morcego. Vestiario:
Bernarda. Técnico de iluminación: Suso F. Barreiro. Xénero: Comedia.

Ver IIª Mostra de teatro de Gondomar.

Teatro do Morcego (3): Os patios da memoria, de Ever Martín Blanchet.

Trátase dun percorrido pola infancia con lirismo e con humor. Nel asistimos ao descubrimento do sexo, os amigos ou a morte a
través das pechaduras por onde axexa o neno dos “patios”.
Dirección: Bernardo Galli.
Interpretación: Celso Parada.
Xénero: Cómico.

Referencias varias:
- M. C. S., “Un magosto inaugura mañana el Outono Cultural de Cee”, La Opinión, “Costa da Morte/Carballo”, 3 novembro
2001, p. 21.
Informa da programación do Outono Cultural organizado polo Concello de Cee, no que destaca entre outros actos a
representación teatral que marcará o inicio do programa a cargo de Teatro do Morcego con Os patios da memoria.
- S. A., “Teatro do Noroeste presenta Feirantes”, La Opinión, “Culleredo”, 25 maio 2001, p. 13.
Ver Teatro do Noroeste: Feirantes neste apartado do Informe.

Ver Xº Outono de teatro de Carballo.

Teatro do Morcego (4): Os piratas-Branca Rosa, inspirada no texto orixinal de D. Barbany e S. Sans.
Trátase dunha historia en forma de opereta romántica, na que, a cadros de gran colorido, se presentan por medio do texto e da
música as desventuras de Branca Rosa, filla do virrei de España nas Antillas, casada sen amor cun nobre portugués, raptada
polo pirata Morgan e convertida ao remate en serea por un Neptuno enrabechado.
Dirección: Celso Parada. Interpretación: Eva Carreras, Eduardo R. Cunha “Tatán”, Damián Contreras, Salvador del Río, Miro
Magariños, Miguel Borines, Andrés Giráldez, Fran Paredes, Santiago Cortegoso, Max Gómez e Suso F. Barreiro. Iluminación:
Suso F. Barreiro. Escenografía: O Pastor. Xénero: Comedia romántica.

Referencias varias:
-Ana Calvo, “Cursos para maestros de jóvenes actores en el Instituto Xelmírez I”, El Correo Gallego, “Así está el patio”, 24
xaneiro 2001, p. 38.
Ademais de informar do inicio de cursos de formación de profesores de teatro organizados pola Asociación Sociopedagóxica
Galega e impartidos por Theodor Smeu, tamén anuncia a representación no Teatro Principal da obra Os piratas-Branca Rosa a
cargo da compañía Teatro do Morcego.
- Inma López Silva, “De lendas e sereas: ‘Os piratas-A Branca-Rosa”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28
xaneiro 2001, p. 9.
Alúdese á obra teatral Os piratas-Branca Rosa, dirixida por Celso Parada, con Teatro do Morcego. Trátase duna proposta que
mestura “unha estructura cinematográfica de secuencias breves (...) coa tradición do musical”. Coméntase, así mesmo, que Os
piratas “semella obra xuvenil”, na que se experimenta con sombras chinesas e bonecos, “alén da relevancia da música”.

- I. C., “Disfraces, teatro y rock en el programa del Carnaval”, La Opinión, “Carballo”, 17 febreiro 2001, p. 22.

Dá conta das actividades organizadas polo Concello de Carballo con motivo da celebración do Antroido, entre as que está a
representación desta peza de Teatro do Morcego.
Ver IIª Feira do Humor de Pontevedra. Ver
IXª Feira do teatro de Galicia. Ver Festival
“Teatrarte 2001” de Redondela. Ver Sábados
teatrais de Narón.

Teatro de Ningures (1): Decorcheas, de María Armesto.
Catro mulleres narran as súas historias persoais, proclaman as súas catro visións da vida e confesan os seus medos, alegrías,
problemas e temores, que por veces é en forma de canción. Estamos ante unha comedia na que as súas heroínas ironizan sobre
si mesmas e as súas circunstancias, empregando o cabaret como forma transgresora.
Dirección: María Armesto. Interpretación: Casilda García, María Costas, Pepa Barreiro, Sonia Rúa e
Antonio Durán “Morris”. Deseño de vestiario: María Mazás.

Teatro de Ningures (2): Dúas mulleres á vez, de María Armesto.
Dirección: María Armesto. Interpretación: Casilda García, María Costas,
Pepa Barreiro e Sonia Rúa.

Teatro de Ningures (3): Tic Tac, baseada na novela homónima de Suso de Toro.

Ao servicio dun texto contempóraneo esta posta en escena pretende ser un espectáculo de humor, o que non se contradí co seu
contido acedo e crítico. Nel mestúrase o drama co humor, o real co fantástico, a risa co pranto e a música co silencio e procura
reflectir o mundo actual, a través dunha visión lúdica e tráxica da nosa existencia. O personaxe protagonista lembra o seu
pasado, a súa infancia, cunha certa nostalxia romántica, que se enfronta a diferentes personaxes que van saíndo, exemplos das
diferentes máscaras que pode adoptar unha nai, que teñen unha dimensión grotesca e que poden provocar esa visión
traxicómica.
Dirección: Etelvino Vázquez. Interpretación: Casilda García, Xosefa Barreiro,
Sonia Rúa e Salvador del Río. Xénero: Traxicomedia.

Teatro do Noroeste (1): A Celestina, comedia dos tolos amores de Calisto e Melibea, de Eduardo
Alonso.
Trátase dunha posta en escena baseada no clásico de Fernando de Rojas na que se trasladan os personaxes e a acción á Galicia
actual. Nárrase en clave de comedia as aventuras de Calisto, un colombiano enviado polos seus xefes de Medellín a resolver
negocios nas rías de Galicia. Os encargos non saen ben e mentres trata de resolver os conflictos relacionados co tráfico de
drogas, coñecerá a Melibea, empregada dunha tenda e a Celestina, que aparece reconvertida como a xefa dun bordel, que pon
en contacto aos dous mozos.
Dirección: Eduardo Alonso. Axudante de dirección: Juan Udaondo. Interpretación: Luma Gómez, Xavier Estévez, Elena
Atienza, Xosé Vilarelle, Carlos Mosquera “Mos”, Luísa Vieira e Belén Constenla. Escenografía e vestiario: Equipo Teatro.
Deseño de iluminación: Eduardo Alonso. Deseño gráfico: Oscar Canal. Música: Chefa Alonso. Iluminación: Eduardo Alonso.
Fotografía: Margen, S. L.

Técnicos de escena: Miguel López Soto, Francisco Gómez Pena e Xosé M. Molinos.
Administración: Belén Arnejo.

Referencias varias:
- A. M., “Calisto y Melibea, amores en las rías gallegas”, Faro de Vigo, “Vigo”, 26 xaneiro 2001, p. 12.
Alúdese á posta en escena da orixinal adaptación que a compañía Teatro do Noroeste realiza da obra La Celestina na que os
seus protagonistas viven unha historia de amor ambientada nas rías galegas e repásase brevemente o dilatado currículo desta
compañía teatral.
- A. I. S., “Teatro do Noroeste presenta una ‘Celestina’ actual en el Principal”, El Correo Gallego, “Así está el patio”, 31
xaneiro 2001, p. 38.
Ver Cea, Xosé de, Presencia da fenda, no apartado II. 1 deste Informe.
- M. Beceiro, “Teatro do Noroeste traslada “La Celestina” al narcotráfico de las rías”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 31
xaneiro 2001, p. 10.

Coméntase a montaxe Celestina, comedia dos tolos amores de Calisto e Melibea que se representará en Santiago de
Compostela. Indícase que o seu obxectivo é o de chegar ao público, de aí que o seu director traslade as aventuras dos dous
amantes medievais a un ambiente mafioso e de narcotraficantes.
- Inma López Silva, “A Celestina, entre violeteiras”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001,
p. 9.
Esta obra cualifícase como “unha adaptación actualizada ao formato de cine negro”. Tamén se critica a actuación de Luma
Gómez no papel principal. Asemade, elóxiase a escolla do espacio escénico e da iluminación. Despois, cualifícase de “cómica”
a proposta de Eduardo Alonso polo seu carácter desmitificador. Finalízase comentando algúns dos defectos da representación.

- M. Barba, “La Celestina’ del siglo XXI”, La Opinión, “Cultura”, 21 setembro 2001, p. 61.

Ademais de informar da representación desta peza na Coruña, recolle as palabras de Luma Gómez e Xavier Estevez para dar a
coñecer o argumento, no que destaca a contextualización contemporánea da historia de Calisto e Melibea e a presencia de
elementos da traxedia clásica nesta comedia “tola”. Ademais, Estévez afirma que o que varía é o modo de contar a historia, que,
aínda que se trate dun texto clásico, non ten asegurado o éxito. Tamén se sinala, despois de

recordar a traxectoria de Teatro do Noroeste, que con esta obra pagan a débeda que tiñan cos clásicos da literatura española.

- J. A. Martínez Sevilla, “Celestina, mal vestida”, El Ideal Gallego, 25 setembro 2001, p. 18.
Crónica da representación da Comedia dos amores tolos de Calisto e Melibea na Coruña. Di que a versión de Teatro do
Noroeste coxea á hora de manter a “sustancia dramática eterna” como aposta novidosa. A seguir, indica que logra transmitir os
motivos principais da obra de Fernando de Rojas, mais define como “muy parco” o escenario e como pouco críbel o vestiario.
No lado positivo, valora a música, o son, a iluminación e a dirección e, finalmente, repasa o traballo de cada un dos actores.
Ver IXª Feira do teatro de Galicia. Ver Iª
Mostra de teatro clásico de Lugo.

Teatro do Noroeste (2): Édipos, de Alexandra Moreira da Silva a partir de textos de Sófocles, Hörderlin e
Shakespeare.
Dirección: Guillermo Heras.

Interpretación: José Martins, Jorge Castro Guedes, Célia Ramos, Ana Branco, Afonso Guerreiro, Elisabete Pinto, Eduardo
Faria, Joana Miguel, José Paredes e Rui Spranger. Escenografía: Antonio F. Simón Deseño da iluminación: Ernesto Costa.
Dirección Musical: José Prata. Vestiario: Silvia Alves.

Ver Ciclo “Camiños Teatrais” entre Galicia e Norte de Portugal.

Teatro do Noroeste (3): Feirantes, baseada en textos de Os outros feirantes, de Álvaro Cunqueiro.
Espectáculo teatral que se basea nunha selección de textos escollidos da serie de retratos de tipos populares coñecidos por
Álvaro Cunqueiro e recollidos na súa obra Os outros feirantes. Na posta en escena a protagonista é unha vaca marela, que serve
de fío conductor para realizar o percorrido polos diferentes sitios e personaxes que aparecen na obra do escritor mindoniense.

Dirección: Eduardo Alonso.
Interpretación: Luma Gómez.

Música: Chefa Alonso. Escenografía: Equipo Teatro. Vestiario:
Carmela Montero. Posta en escena: Miguel López Soto e
Francisco Gómez Pena.

Referencias varias:
- S. A., “Teatro do Noroeste presenta Feirantes”, La Opinión, “Culleredo”, 25 maio 2001, p. 13.
Anúnciase que dentro da programación teatral dos Encontros Culturais de Primavera 2001 de Culleredo se vai representar a obra
Feirantes de teatro do Noroeste, da que sinala que está baseada en textos narrativos de Álvaro Cunqueiro. Tamén indica que a
actriz Luma Gómez é a que dá vida ao monólogo adaptado pola compañía. Sinala que outra actuación programada é a de Teatro
do Morcego coa obra Os patios da memoria.

Nove/Dous: Crimes anónimos, baseada no texto de Max Aub e Shakespeare.

A través dos diversos medios de comunicación chégase á conclusión de que non hai amor dabondo neste mundo que nos tocou
vivir, tan pragado de crimes e máis crimes. O home é o único animal que mata por calquera motivo que non sexa a necesaria
supervivencia. Pero o degoiro criminal do home tamén posibilita situacións cheas de humor, máis aínda cando
o crime se comete por unha arroutada imposíbel de frear.
Dirección: Roberto Cerdá. Interpretación: Josi Lage e Josue García. Producción: Nove/Dous.
Traducción: Xosé Prada. Escolma musical: Howard McCghee, Billy Holiday, Missisipi vingers, John
Willianms, The Kings. Luz e son: Luís Soaxe. Xénero: Comedia.

Ollomoltranvía (1): ÑikiÑaque, de Cándido Pazó.
Posta en escena para todos os públicos nos que se conta cómo un home de poder precisa dos servicios dunha “troupe” teatral
para que monte unha peza celebratoria. Para iso manda que a contraten: unha “troupe” que se move con dous trailers e un
microbús no que viaxan 22 actores, tres maquinistas e dous técnicos. Pero a tal “troupe” é simplemente un “ñaque”, un grupo
composto por dous cómicos piollentos montados nunha lambreta con sidecar. A partir de aquí asistimos á controversia entre o
carácter dos dous cómicos: o que pensa que foi pouco honesto aceptar a empresa e o que di que dous poden facer o traballo
teatral de vinte.
Dirección: Candidó Pazó. Interpretación: Avelino
González e Santiago Prego. Producción: Ollomoltranvía.
Música orixinal: Piti Sanz. Escenografía, vestiario e
atrezzo: Carlos Alonso. Técnicos de son e
iluminación:Sacha e Alfredo Laforet. Deseño de
iluminación: Alfredo Laforet. Producción executiva:
Carme Varela. Xénero: Comedia.

Referencias varias:
- Alvarado, “Ollomoltranvía presenta una gran ‘pateticomedia”, La Región, “Cultura”, 22 maio 2001, p. 14.
Anuncia a próxima representación desta obra en Ourense, polo que aproveita para lembrar a historia deste dúo nos seus sete
anos como compañía. Céntrase na peza que encadra no “género casposo, ambulante y picaresco” de argumento moi sinxelo
arredor das consecuencias que trae o feito de que un gran señor decida contratar unha troupe para unha celebración, pero esta
resulta ser só dous actores.
- Alvarado, “Dos bondadosos cómicos de la lengua”, La Región, “Cultura”, 26 maio 2001, p. 12.
Céntrase na representación desta peza en Ourense, da que partindo dos seus personaxes principais lembra a historia dos santos
que levan os seus nomes. Salienta o humor da obra, dá algúns datos sobre o seu argumento e ve influencias do absurdo, do
satírico e ata do grotesco. Remata loando a posta en escena pola súa “sencillez, la naturalidad y la ingenuidad”, malia
considerar que lle faltou forza.
Ver IIª Mostra de teatro de Gondomar.
Ver VIª Mostra de teatro de Ribeira.

Ollomoltranvía (2): Qui pro quó.
Dirección e dramaturxia: Evaristo Calvo. interpretación: Nuria Sanz, Santiago
Prego, Marcos Orsi e Avelino González. Escenografía e vestiario: Suso
Montero. Iluminación: Alfredo Laforet. Música orixinal e Letras de cancións:
Piti Sanz, Fran Pérez e Ollomoltravía. Realización de vestiario: Isaura e Soco
Seoane. Técnico de iluminación e son: Sacha. Atrezzo: T&G Atrezzos.
Producción executiva: Carme Varela. Deseño gráfico: Fausto C. Isorna.
Fotografías: Simón Balvís, Fernando de Juan e Víctor Mosqueira.

Patricia Vázquez: Marina Marini, baseado en textos de Xepe Casanova e Quico Cadaval.

Pífano Teatro (1): Acto imprevisto, de Miguel Gallego.
É unha comedia de dous dramas. A tradición é satirizada pero sen faltar nunca ao respecto a un sistema de valores fortemente
arraigado nunha sociedade, a actual, deshumanizada pola incomunicación. Dúas mulleres, de aquí e de agora, representan dous
mundos, dúas formas de vivir. Unha encontra a tranquilidade a unha existencia marcada pola enfermidade na fe relixiosa. A
outra soña co que puido ser e non foi.
Dirección: Xosé Manuel Oliveira ‘Pico’. Interpretación:
Xabier Picallo, Mela Casal e Gloria Ferreiro. Xénero:
Comedia.
Ver Ciclo de teatro de Padrón. Ver IIª Mostra de
teatro de Gondomar. Ver IVª Mostra de teatro de
Vilanova de Arousa.

Pífano Teatro (2): ¿Que pasa coas dependentas dos grandes almacéns ó cumpriren os 50?, de Antón
Losada.

Posta en escena que narra a vida de dúas dependentas duns grandes almacéns, Juli e Puri. Fórono todo na empresa na súa
mocidade: brillantes, atrevidas e ousadas, fíxéronse as raíñas das súas respectivas seccións de venda. Agora viven desprazadas
polas novas xeracións de “pipioliñas sen conciencia” como elas mesmas as cualifican, lonxe das luces e do trato directo cos
clientes. Juli ten problemas de dependencia con todo tipo de pastillas mentres que Puri é unha fanática das liñas 906, e
precisamente unha excesiva factura do consumo telefónico centra boa parte da intriga desta obra.
Dirección: Xan Cejudo. Axudante de dirección:
Xavier Picallo. Interpretación: Mela Casal e Gloria
Ferreiro. Música e Soundtrack: Piti Sanz. Deseño
vestiario e maquillaxe: Carmela Montero.
Realización vestiario: Carme Pichel. Escenografía:
Baltasar Patiño. Realización
escenografía/Iluminación: B&K. Asistencia
técnica: Kachet S.L. Fotografía: MARGEN.

Ver IIª Feira do Humor de Pontevedra.

Pilar Pereira (1): Ofelia sen a virtude do pudor.
Dirección: Quico Cadaval.
Interpretación: Pilar Pereira.

Pilar Pereira (2): Un lunar vermello (con pintiñas azuis).
Dirección: Quico Cadaval. Interpretación:
Pilar Pereira e Camila Bossa.

Josito Porto: Nano, de Suso de Toro. Ver Mostra de teatro XXº
Aniversario do Taller de Teatro “Clámide”.

Rara Avis: O rabo, de José Ruibal.
Espectáculo teatral que inclúe catro obras xocosas distintas que forman parte da obra Teatro sobre Teatro do xa falecido José
Ruibal, autor galego, nado en Santiago e que viviu gran parte da súa vida en Vigo. As catro pezas incluídas neste espectáculo
son “A secretaria”, monólogo dunha muller no que revela a dura crítica á situación da muller dentro do mundo laboral dun xeito
absolutamente absurdo; “O superxerente”, que se trata da metáfora do home vencido pola ciencia e polas máquinas; “Os
mutantes”, no que se denuncia a falta de comunicación da parella, que trae consigo un desastre vital e, finalmente, “O rabo”,
diálogo entre dous cans cheo de comicidade. A través dos seus pensamentos delátasenos que os seres humanos somos seres
incompresíbeis.
Dirección: Rita Cabezas. Interpretación: Rita
Cabezas e Raúl Baro. Producción: Rita
Cabezas e Mayte Cabezas. Traducción ao
galego: Merche Espiño. Deseño escenografía:
Suso Montero. Realización escenografía: José
Tojo “Tojete”. Deseño de luces: Alberto Soto.
Técnico de luces: Miguel Soto. Técnico de
son: Francisco G. Pena.

Vestiario: Carmen Pichel. Música: Kike
Caamaño e Julio Abal. Efectos especiais:
Isidro Cea. Diseño de Cartel: Nacho M.
Baamonde.

Roberto Vidal Bolaño: Sen ir máis lonxe, monólogo de Roberto Vidal Bolaño.
Tratáse dun monólogo de 90 minutos de duración no que un pallaso con ciática no corpo e cicatrices na alma, ante o Apóstolo
Santiago como único interlocutor, fai memoria da época da represión franquista en Santiago de Compostela. Dirección e
iluminación: Roberto Vidal Bolaño. Interpretación: Roberto Vidal Bolaño. Presentación e distribución: Belén Quintáns.
Escenografía e vestiario: Julia Brens.

Sarabela Teatro (1): O lapis do carpinteiro, baseada na novela homónima de Manuel Rivas.
Trátase dunha historia de amor, melancolía e busca da liberdade en tempos da guerra civil española e da postguerra. A historia
de amor está protagonizada por Marisa Mallo, unha fermosa moza de Fronteira, filla dunha familia de ambiente reaccionario, e
o médico republicano Daniel da Barca, posuídor da beleza tísica e seguidor da teoría da realidade do doutor Nóvoa Santos.
Fronte a eles a mirada escrutadora dun home que non tiña medo, Herbal, o garda da cadea da Falcona que verá restaurada a súa
condición de ser humano por obra e gracia de tantas formas de amor como o lapis do carpinteiro lle foi ensinando a debuxar.
Dramaturxia: Begoña Muñoz, Fina Calleja e Ánxeles Cuña Bóveda. Dirección: Ánxeles Cuña Bóveda. Adaptación: Sarabela
Teatro. Interpretación: Fernando Dacosta, Suso Díaz, Fina Calleja, Elena Seijo, Xosé A. Porto “Josito”, Xavier Estévez, Pepe
Soto e Tito R. Asorey. Deseño de escenografía e atrezzo: Jesús Costa. Realización de escenografía e atrezzo: Arteficción S. L. e
Jesús Costa. Deseño e realización de máscaras: Jesús Costa. Deseño de vestiario: J. Carlos Rodríguez. Deseño de son: Arturo
González.

Deseño de iluminación: Antón R. Macías, Ánxeles Cuña e Suso Díaz.
Perruquería: Quique Martínez. Deseño Gráfico: 1:Media. Fotografía:
Mario G. Herradón.

Referencias varias:
- Manuel A. Calvo, “O lapis do carpinteiro’, de Manuel Rivas, se escenifica hoy en la Casa de Cultura de Ordes”, La Voz de
Galicia, “Comarcas”, 26 maio 2001, p. 11.
Anúnciase a representación de O lapis do carpinteiro na Casa da Cultura de Ordes. Engádese que a adaptación dramática da
obra de Rivas lle supuxo a Sarabela Teatro varios galardóns nos últimos premios de teatro. Alúdese ao argumento da peza e
sublíñase a súa posta en escena. Finalmente, sinálase que dentro desta campaña de apoio ao teatro feita pola Xunta de Galicia,
tamén se representa a peza infantil O pazo de papel da compañía Buratini.
- Ánxeles Cuña, “El cuerpo y la voz de ‘El lápiz del carpintero”, ADE-Teatro (Revista de la Asociación de directores de escena
de España), nº 85, “Notas de Dirección”, abril-xuño 2001, pp. 85-88.

Despois facer referencia a Manuel Rivas, autor de O lapis do carpinteiro, Ánxeles Cuña amósanos os obxectivos, a teatralidade
e mais a dramaturxia da adaptación teatral desta obra de Rivas. Sinala que tiña a idea clara de transformar esta novela en teatro
coa maior sinxeleza posíbel e que nela xoga con tres estilos: esperpento, realismo máxico e mais veracidade. Con respecto á
versión teatral de O lapis do carpinteiro indica que é unha obra que dura 1 hora e 45 minutos e que o seu autor está vivo e que
goza de grande éxito, mentres que no referente á súa adaptación teatral destaca que esta correu a cargo de Begoña Muñóz, Fina
Calleja e mais a autora deste artigo. Deste traballo de adaptación destaca tamén a exhaustiva indagación documental e remata
este artigo falando da relación autor-espectador nesta obra de teatro.
- E. R., “El drama gallego se desvela en Madrid”, La Región, 27 setembro 2001, p. 11.

Ver Ciclo de teatro Casa de Galicia en Madrid, “O noso teatro”, no apartado III. 4. 1 deste Informe.
Ver XIVª Mostra de teatro de Cee. Ver
IIª Mostra de teatro de Gondomar.

Sarabela Teatro (2): Os soños de Caín, de Begoña Muñoz Carlos Couceiro, Fernando Dacosta eÁnxeles
Cuña Bóveda.

Posta en escena que parte do mito de Caín para recrear os soños dun personaxe atormentado que soña cada noite con que vai
matar ao seu irmán. A historia é a recreación dun mito vixente aínda na conciencia individual e colectiva que dirixe a atención
do espectador ao fratricidio e á guerra. A montaxe, estreada no ano 1999, foi dedicada a X. Carlos Couceiro Carro, coautor do
texto, falecido durante a creación do proxecto.
Dirección: Ánxeles Cuña Bóveda. Axudante de dirección: Matilde Vázquez. Interpretación: Fernando Dacosta,
Suso Díaz, Elena Seijo, Fina Calleja, Antón R. Macías e Matilde Vázquez. Producción: Sabela Gago e Araceli
Gallego. Distribución: Fina Calleja. Técnicos de montaxe: Lolo Gallego, Marcos de Andrés e Suso Díaz.
Técnicos de luz e son: Lolo Gallego e Marcos de Andrés. Fotografía: Mario G. Herradón. Deseño gráfico:
1:Media. Deseño de son: Arturo González. Deseño de luz: Antón Rodríguez, Suso Díaz e Ánxeles C. Bóveda.
Realización vestiario: Ruth Díaz. Deseño vestiario: Pablo Otero “Peixe”. Deseño de escenografía: Jesús Costa.

Realización carpintería: José Outeiriño.

Sarabela Teatro (3): Tics, de Begoña Muñoz, Carlos Couceiro, Fernando Dacosta e Ánxeles Cuña
Bóveda.
Nunha familia viven catro persoas das que tres delas son aparentemente “normais”. Nai e fillos agardan o pai, que nunca está na
casa. Na espera coñeceremos a Luís Brandán, un estraño personaxe que atrae a curiosidade dos investigadores pois sofre a
“síndrome de Tourette”. A cea que a nai preparou con tanto esmero non se vai celebrar e remata coa saída de Luís do fogar. No
seu deambular nocturno, o noso protagonista vai atopar cunha galería de personaxes dos que será definitivo o encontro con
Sara, unha pintora de rúa. Despois dunha experiencia significativa o protagonista necesita buscar unha solución. Rita a
investigadora será a encargada de axudalo.
Dirección: Ánxeles Cuña Bóveda. Axudante de dirección: Matilde Vázquez.
Interpretación: Fernando Dacosta, Elena Seijo, Fina Calleja e Antón R. Macías.
Producción: Sabela Gago. Deseño Escenografía: Jesús Costa e Pablo Otero
“Peixe”. Realización Escenografía: Julio Ramos. Deseño de Maquillaxe e
vestiario: Carmela Montero. Deseño de iluminación: Antón R. Macíaas e Ánxeles
Cuña Bóveda. Técnicos de montaxe: Lalo Gallego, Marcos Andrés e Suso Díaz.

Técnicos de luz e son: Suso Díaz.

Tacón Teatro: O elixir do alquimista.
Espectáculo feito a partir de textos de Eugenio Granell xunto á selección de escritos feitos por Beatriz Pintos, Andrea
Aromático, F. Antoine e Eiraneus Philatelis. O grupo percorreu o mundo da alquimia tomando como referencia a mostra do
pintor Eugenio Granell.
Dirección: Socorro Vedo coa colaboración de Victoria Vedo.
Interpretación: Beatriz Bravo e Libertad cuevas.

Talía Teatro (1): Marsal Marsal, José Sanchís Sinisterra.
A Marsal, o único personaxe desta peza, ofrecéronlle un traballo, ou asignáronlle unha tarefa, ou unha misión. Non foron moi
explícitos, pero iso é o de menos. O principal é que se trata de algo moi importante, algo que o saque do montón dos parados e
lle permita destacar, ser alguén. El limítase a cumprir as vagas e insólitas instruccións que lle transmite o seu enlace por medio
dun teléfono celular.
Dirección: Xulio Lago. Axudante de dirección: Silda García.
Interpretación: Artur Trillo Sendón. Música: Nani García.
Deseño vestiario: Belén Naverán. Realización vestiario:
Celsa Bouzón. Deseño gráfico: Blanca Barrio. Técnico de
son: Toño Casais. Técnicos de iluminación: Víctor Trillo e
Martina Cambeiro.

Talía Teatro (2): Soños dun seductor, de Woody Allen, versión de Artur Trillo.

Comedia na que se conta a historia de Allan Félix, un intelectual que está pasando por un momento crítico na súa vida porque
acaba de separarse da súa muller e está sumido nunha profunda depresión. A través da historia reflíctense os tópicos do mundo
do autor neoiorquino.
Dirección: Artur Trillo e Martina Cambeiro. Interpretación: Artur Trillo, Carmen Couto, Estevo Creus,
Francisco Lestón, Isabel Blanco e María Lariño. Deseño de escenografía: Eloísa Noeda. Ambientación:
Carlos Alonso. Realización de escenografía: José Herrero. Deseño de vestiario e maquillaxe: Martina
Cambeiro. Realización de vestiario: Celsa Bouzón. Iluminación: Víctor Trillo. Selección musical e técnico de
son: Toño Casais. Deseño gráfico: Blanca Río e Fernando de Juan. Fotografía: Fernando de Juan. Técnico de
escena: César Trillo.

Os Tirinautas (1): Se o sei non volvo á casa, de Daniel Varela Buxán.
Os Tirinautas (2): Un domingo de picnic, de Fernando Arrabal.
A acción xira arredor de catro personaxes: A familia Tepán, o seu fillo Zapo e Zepo, un soldado inimigo. A familia de Zapo,
quen está na fronte, decide preparar unha comida campestre e ir visitar o seu fillo, pero a presencia de Zepo desencadea o
conflicto entre as personaxes, un conflicto entre o serio e o ridículo, a realidade e o absurdo, nun marco bélico non comprendido
pola inocencia dos belixerantes.
Interpretación: Mónica Arca, David Álvarez, Cristina Pazos, Fran Ameijeiras, Ana Puente, Pepe Villa, Javier Cartimil, Sonia
Pazos, Xaquín Sangiao, Manolo Vilaverde, Belén Carimil, Paula García e Noa López. Escenografía e vestiario: Tirinautas
Iluminación e son: Tirinautas.

O Trasno Novo Teatro (1): Unha muller, unha historia, adaptación de Diatriba de amor contra un
hombre sentado, de Gabriel García Márquez, traducción de Sefi Romero.
Monólogo no que participan catro actrices que narran as distintas fases da vida dunha muller ao longo dos seus vintecinco anos
de matrimonio.
Dirección: Xaime Costas. Interpretación: Sefi Romero, Mar Gutiérrez, Ana Costas, Clara Carballo, Alicia
Bastos e Xosé M. Rodríguez.

O Trasno Novo Teatro (2): Foreber.
Dirección: Miguel A. Estévez.

Uvegá Teatro: A Señorita Xulia, de August Strindberg.
Adaptación ao galego: Iolanda Ogando. Dirección: Vicente
Montoto. Interpretación: Mónica Caamaño, Laura Ponte e Vicente
de Souza. Escenografía e vestiario: Carlos Alonso. Música: César
Martínez.

Teatro do Vilar: Acto imprevisto, de Miguel Gallego.

III. 4. 3. 2. Grupos escolares, de asociacións ou agrupacións varias

Amigos do Teatro: Menciñeiro a paus, de Molière.
Peza protagonizada por Marta, muller do agricultor Nicasio, que busca vingarse do seu marido polas malleiras que lle propina.
Comeza a propagar entre a xente que o seu home posúe uns estraños poderes de curación pero que só pode aplicar se antes lle
dan unha malleira.
Adaptación: Xosé Manuel Carballo.

Grupo de teatro Amistade: O inocente sexólogo.
Dirección: Manuel Basoa. Ver Iª Mostra de teatro
afeccionado de Palas de Rei. Ver IIº Festival
Longoiro Teatro.

Aturuxo: Producción propia.
Dirección: Javier Millán. Interpretación: Matilde Bóveda Vázquez, Mucha Fernández Ríos, Elvira Gómez Lorenzo, Concha
González Álvarez, Emilio González González, Carmiña González Rey, Sita Lamas Martínez, María Pena Maciñeiras, Asunción
Pérez González, Lola Rodríguez Novoa, Pepe Ruipérez Suárez, Abelardo Santos García e Milagros Santos López.

Avresno: As árbores morren de pé, de Alejandro Casona.
Grupo de teatro Badius: Unha de romanos, de Manuel Núñez Singala.
O argumento xira arredor de cómo no ano 2000 a Gallaecia está ocupada pola televisión, polo fútbol e só un pequeno grupo de
teatro, chamado Badius, resiste a esta influencia mediática.
Dirección: Alberto Villar.

Interpretación: Álvaro Villar, Ramón Lema, Marco Álvarez, Martina López, Guillermo Varela, Belén Lema, Martín de
Borneiro, Xurxo Sánchez, Gloria Regaldie, Pablo Soto “Pibe” e José. Ver Ciclo de teatro de Padrón.

Bule Bule Teatro: A Pousadeira, de Carlo Goldini.

Referencias varias:
-E. F., “Cine, teatro y una prueba de rastreo constituyen la oferta cultural de A Baña”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 31
agosto 2001, p. 10.
Pormenorizado repaso á programación cultural do concello da Baña, entre a que se atopa a representación teatral do grupo Bule
Bule Teatro con A Pousadeira de Carlo Goldini.

Campusinus in Albis: O Sindo, monólogo de Nani Matos.

Dirección: Elías González. Interpretación:
Laureano Matos Barcis. Música: Bieito
Álvarez. Realización da escenografía: Eladio
Portela.

O Carballo : A tía Lambida.
Carpe Diem: Náufragos, de William Mastrosimone.
Conta a peripecia dun camioneiro ao que se lle para o vehículo e atópase cunha moza moi especial, sufrindo unha serie de
consecuencias que se desenvolven neste drama en clave de comedia.
Interpretación: Fusa Guillén e Txema
Piñeiro.Luces e son: Ángeles Rodríguez.

Centro Dramático Vilalbés: Tres na corda frouxa, de Luigi Lunari.
Dirección: Mª Xosé Lamas.

Teatro do Curro (1): A sombra do Tenorio. Historia dos laoios dun vello actor que nunca puido facer o papel que máis
desexaba que era o de Don Xoán de Zorrilla. Dirección: Víctor Vez Vilar.

Interpretación: Víctor Vez Vilar.

Teatro do Curro (2): Que veñen os cómicos.
Dirección: Víctor Vez.

Teatro do Improvisto: A noite de Sabina, de Ignacio del Moral.
Grupo de teatro Esguello: Fragmento de Don Hamlet, baseada na obra de Álvaro Cunqueiro.

Asociación O Espolón: A Barca de Pedra. Representación da
chegada dos restos do Apóstolo Santiago a Padrón. Dirección: César
Lombera.
Referencias varias:
- Uxía López, “La asociación padronesa O Espolón pone de nuevo en escena ‘A Barca de Pedra”, La Voz de Galicia,
“Comarcas”, 9 xuño 2001, p. 13.

Anuncia a preparación desta peza pola agrupación cultural padronesa coa que queren conmemorar a festa do Apóstolo Santiago
na vila. Refírese aos problemas de financiación que tiveron e aproveita para convidar aos veciños a participar na iniciativa.

Falcatruada (1): Os cravos de prata, de Nicolás Bela.
Falcatruada (2): Centro Médico.
Toda a historia xira arredor dun centro médico no que o cirurxián lle extirpa as orellas a unha señora que lle doían os oídos e as
enfermeiras se negan a poñer inxeccións porque lles teñen fobia ás agullas. Dirección: Concepción Alcaide.

Faro-Miño (1): Vitamina T.

Faro-Miño (2): Risoterapia esfervescente.
Ver Iª Mostra de teatro afeccionado de Palas de Rei.

Fontevella (1): As árbores morren de pé, de Alejandro Casona. Dirección: Chelo Pampillón. Interpretación:
Marina Tellado, Elena Blanco, Marcelino Rodríguez Santiago, Jesús Álvarez, Amparo Tellado, Carmiña Fernández, Aníbal,
Laureano, Herminia Vázquez, Flor Torres e Francalina Ramiro.

Fontevella (2): Pecados conxugais, de Juan Alonso Millán.
Dirección: Chelo Pampillón.

Fontevella (3): Os vellos non deben namorarse…, das mozas novas, de Alfonso R. Castelao.

Dirección: Chelo Pampillón. Interpretación: Carlos Rafael González, Jesús Álvarez, Marcelino Rodríguez,
Lalo Leirós e Aníbal Alonso.

Grupo de teatro da Asociación Medulio: Rosalía e Curros entre nós.
Peza na que se dramatizan poemas de Rosalía de Castro e Curros Enríquez. Téntase demostrar que pasados case cen anos o que
ambos poetas escribiron ten plena vixencia na actualidade.
Dirección: Natalia Pérez Prado. Interpretación: Marta Gen Santiago, Rubén Leal Pantín, Óscar Díaz, Iolanda Gomis, Mariña
Bello Vázquez e Ramón Alfonso.

Referencias varias:
-Victorino Pérez Prieto, “Curros Enríquez, un poeta actual cen anos despois”, Diario de Ferrol, “O Recanto”, 4 novembro
2001, p.16.

Eloxia a posta en escena que o grupo de teatro da Sociedade Monte Medulio fixo no Centro Carballo Calero conxugando textos
poéticos de Rosalía de Castro e de Manuel Curros Enríquez e transcribe algúns dos versos postos en escena.

Grupo de teatro Nova Escena: A muralla rosa.
Grupo de teatro Pingallas: En tódalas casas cocen fabas.
Peza elaborada polo propio grupo teatral, creado no ano 1995, coa que denuncian a marxinalidade social que sofre a muller.
Dirección: Toño Penas. Ver Vª Mostra de teatro afeccionado galego de Sanxenxo.

Grupo de teatro do colexio La Salle de Ferrol: O enfermo imaxinario.

Sísifo Teatro: Rosa de dous aromas.
Dirección: Manuel Camba. Interpretación: Aurora
Mestre e Elena Cáccamo.

Referencias varias:
- A. Rodríguez, “El grupo Sísifo pretende recuperar el teatrillo de salas pequeñas”, Faro de Vigo, “Vigo por los cuatro
costados”, 12 xuño 2001, p. 11.
Ademais de dar conta de que esta obra segue en cartel, céntrase en adiantar os proxectos que este grupo de afeccionados ten de
cara á próxima temporada. Adianta que prepara a segunda parte da obra Lexionaria, que quere comezar a ensaiar Aquí non paga
ninguén e como homenaxe a Aghata Christie O despertar. Tamén denuncia o seu director a aparición dunha empresa teatral co
mesmo nome que o deste grupo de dezaseis anos de actividade e as confusións que isto está a provocar.

Grupo de teatro Talía (formación composta por voluntarios e residentes da casa de Enfermos pobres de
Teis): Unha petición de man, de Anton Chejov.

Grupo de teatro Valacar (1): Amor e crimes de Juan El Pantera de Eduardo Blanco Amor.
Dirección: Arturo López García.

Grupo de teatro Valacar (2): Falsa morte e certa morte de Estoraque o Indiano, de Eduardo Blanco
Amor. Dirección: Arturo López García.

Valparaíso (1): O lapeiro de Avelino García.

Referencias varias:
- M. Macía, “Los aficionados izan el telón en Francelos”, La Región, “Cultura”, 2 agosto 2001, p. 11.
Dá conta de dúas representacións por parte do grupo de teatro afeccionado Valparaíso na Praza do Cruceiriño. A primeira Os
vellos non deben de namorarse e a segunda a estrea de O lapeiro de Avelino García, ao que lle queren render unha homenaxe
póstuma e que fora colaborador do grupo teatral. Refírese aos preparativos da actuación, á xente involucrada e fai unha pequena
historia deste grupo que naceu hai vinte anos.

Valparaíso (2): Os vellos non deben de namorarse.
Referencias varias:
- C. C., “Valparaíso’ alegra con sus representaciones teatrales”, La Región, 30 xuño 2001, p. 21.

Achegamento ao grupo de teatro afeccionado de Francelos (Ribadavia) Valparaiso a través das palabras de Ana Odette Pérez,
unha das compoñentes. Segundo ela, o seu obxectivo principal é divertir aos veciños de toda a comarca coa música e o teatro,
como tentarán facer con Os vellos non deben de namorarse e máis coa peza de Avelino García, colaborador seu que faleceu
hai pouco. Tamén apunta que non teñen intención de se constituír en asociación e fala do seu financiamento.
- M. Macía, “Los aficionados izan el telón en Francelos”, La Región, “Cultura”, 2 agosto 2001, p. 11.
Ver Valparaíso: O lapeiro neste apartado do Informe.

Teatro Xenio: O ferreiro de Santán.

IV. DÍA DAS LETRAS GALEGAS

IV. 1. Creación: Reedicións. Antoloxías

Rodríguez González, Eladio, Breviario enciclopédico ‘don Eladio’. Letras, historias e tradicións
populares de Galicia, ed. e prólogo de Camilo Fernández Valdehorras, trad. das entradas ao galego de
Xosé Antón Pérez Bouza, A Coruña: La Voz de Galicia, 2001, 207 pp. (DL: C-920/2001).
Glosario conmemorativo do Día das Letras Galegas elaborado por Camilo Fernández Valdehorras sobre as entradas do
Diccionario Enciclopédico Gallego Castellano de Eladio Rodríguez González. Conta cun “Limiar” no que se enaltece a figura
de don Eladio e a elaboración do seu diccionario, ademais de se presentaren os criterios seguidos para esta edición. O glosario
divídese en tres apartados. No primeiro recompílanse entradas relativas á lingua e á literatura culta e popular de Galicia. No
segundo bloque recollénse definicións de fitos históricos e institucións histórico-culturais galegas. No terceiro apartado
inclúense entradas acerca de distintas tradicións populares: mitolóxicas, mitofánicas, supersticións, rituais, festas estacionais,
xogos infantís e diversións populares. Por último, nos “Apéndices” reprodúcese a táboa xeral temática empregada por don
Eladio no seu diccionario e a táboa específica deste glosario.

Recensións:
-Mª Teresa Monteagudo Cabaleiro, “Fernández Valdehorras, Camilo. Breviario enciclopédico. Letras, historias e tradicións
populares de Galicia”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 123, “Recensións”, maioxuño 2001, pp.
113/329-115/331.
Comentario no que se salienta que estamos ante un volume que reedita “unha selección das máis de 45000 entradas que
constitúen o Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano de don Eladio editado por Galaxia en tres volumes entre 1958 e
1962”. Afírmase, así mesmo, que as 605 voces, seleccionadas por Camilo Fernández Valdehorras, son as máis representativas
para “un retrato da idiosincrasia galega coidadosamente recollida por don Eladio na súa obra”. Para rematar, apúntase que esta
obra é unha das “máis acertadas homenaxes á figura de don Eladio”.
Referencias varias:
- E. P., “Chega o 17 de maio”, O Correo Galego, “AFA”, 14 maio 2001, p. 19.

Dáse conta daquelas actividades máis salientábeis coas que se homenaxeará a Don Eladio Rodríguez González con motivo da
celebración do Día das Letras Galegas, entre as que se citan as seguintes: a reunión da Real Academia Galega en Leiro, o
maratón de lectura de 24 horas, a presentación, na Coruña, da obra Breviario enciclopédico Don Eladio ou a conferencia
organizada pola Universidade de Santiago a cargo de Alonso Montero.
- E. P., “Fraga cre necesaria unha ‘profunda e seria reflexión’ sobre o futuro do galego”, El Correo Gallego, “SociedadCultura”, 17 maio 2001, p. 63
Descríbese o acto celebrado na Real Academia Galega o Día das Letras Galegas e ao que acudiron numerosos persoeiros do
mundo da cultura. Coméntase, tamén, que durante o acto se levou a cabo a presentación da obra Breviario enciclopédico Don
Eladio, unha obra caracterizada polo editor como a “vida do pobo galego” porque nela se recollen letras, historias e tradicións
populares.
- M. B., “Fraga cre necesaria unha ‘seria reflexión’ sobre o futuro do galego”, La Opinión, “Cultura”, 17 maio 2001, p.

55.
Alúdese ao evento que, con motivo das Letras Galegas, se celebrou na Real Academia Galega. Faise referencia ás declaracións
do presidente da Xunta sobre o futuro do galego e coméntase que Francisco Fernández del Riego centrouse na faceta
xornalística do autor e no seu traballo como secretario e, posteriormente, presidente da Real Academia Galega.

-Tucho Calvo, “O ‘Breviario enciclopédico’ é un guieiro para coñecer mellor o cosmos galego”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
18 maio 2001, p. 31
Entrevístase a Camilo Fernández Valdehorras, na que este comenta que no libro se recolleu un compendio de datos sobre “as
letras, as historias e (...) tradicións populares”, ademais de falar inicialmente da súa faceta profesional dentro e fóra de Galicia.
- Xavier Costa Clavell, “Eladio Rodríguez”, El Progreso, “Sotto voce”, 23 outubro 2001, p. 15.
Breve referencia ao libro, do que se recolle unha serie de curiosidades léxicas e fraseolóxicas estudiadas polo lexicógrafo como
“esborregar”, “retesía” e “acento gráfico”.

Rodríguez González, Eladio, Escolma, ed. de Luís Alonso Girgado, Constantino García e Teresa
Monteagudo, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta
de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Política Lingüística),
marzo 2001, 239 pp. (ISBN: 84-453-3056-X).
Esta obra, dedicada a Eladio Rodríguez González (San Clodio-Leiro-Ourense,1864-A Coruña,1949), nace co gallo de recuperar
a figura do intelectual ourensán que foi Presidente da Real Academia Galega a través dunha síntese cronobiográfica e dun
repaso do seu traballo xornalístico e literario, antes esparexido en volumes e revistas. A cronobiografía, primeiro apartado, está
elaborada por Teresa Monteagudo. O segundo apartado, titulado “O seu labor lexicográfico”, fírmao Constantino García e nel
trátanse aspectos xerais da súa obra, as fontes usadas, as entradas do Diccionario enciclopédico gallego-castellano do que foi
responsábel, xunto cos exemplos que este contén, os refráns, a fraseoloxía, a fidelidade á fala espontánea ou a variedade
dialectal. O terceiro apartado do libro, “A obra poética”, responsabilidade de Luís Alonso Girgado, afonda no universo poético
do autor, un universo baseado nun único eixo, Galicia, e limitado no marco dunha visión emocional e ideolóxica que non se
libra de tópicos e doutrinarismo rexeneracionista. O cuarto dos apartados recolle a escolma en si; primeiramente o verso e
despois a prosa, tanto en galego coma en castelán. En canto ao verso, a escolma faise eco de composicións pertencentes a obras
como Folerpas(1894), Raza e Terra (1922), Oraciós campesiñas (1927) e varios poemas soltos. No que se refire á prosa en
galego, recóllense escritos publicados no seu día en xornais da época como El Noroeste, do que foi director, ou O Tío

Marcos d'a Portela, e con respecto ao castelán figuran textos arredor de varios intelectuais e escritores galegos, como Xosé
Fontenla Leal, fundador da Real Academia Galega, o escritor Curros Enríquez ou o franciscano e amigo persoal do autor,
Samuel Eiján. Finalmente, no último apartado, a autora que comezaba o volume no seu primeiro capítulo, reúne gran parte da
obra hemerográfica deste autor, homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2001.

Referencias varias:
- X. M. P, “Manuel Fraga aposta por potenciar o centro Ramón Piñeiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 abril 2001, p.
30.
Alúdese brevemente á presentación, no centro Ramón Piñeiro, de tres publicacións divulgadoras da obra do escritor Eladio
Rodríguez: Eladio Rodríguez González. Escolma, unha edición facsimilar de A saudade nos poetas galegos e de Nós. Páxinas
Gallegas do Diario da Cruña El Noroeste (1918-1919).

Rodríguez González, Eladio, Escolma de poemas, ed. de Xesús Alonso Montero, Vigo: Editorial
Galaxia, abril 2001, 127 pp. (ISBN: 84-8288-440-9).
Recompilación de poemas de Eladio Rodríguez González elaborada por Xesús Alonso Montero. A obra divídese en dúas partes,
unha primeira na que se achega un estudio sobre a vida e obra do autor ourensán e unha segunda conformada pola escolma de
poemas. Comézase cunha cronoloxía biobibliográfica na que se repasan os feitos máis salientábeis da vida de Eladio Rodríguez
e a súa producción literaria. A seguir, faise un estudio sobre a poesía en xeral deste autor, para logo centarse na escolmada, da
que ofrece datos como a primeira vez que se publica, onde ou os premios que acadou cada poema. A escolma tamén aparece
estructurada en dúas partes distintas, a primeira que xira tematicamente arredor de Galicia e os seus problemas, está organizada
en cinco corpos titulados “Coitados da terra”, “Infortunios, aldraxes”, “Nos eidos da superstición (cun pouco de crítica)”,
“Personalidade do país: gabanzas” e “Raiolas de esperanza: o vento, a fouce e mailo lume”, e a segunda que abarca diversos
temas tamén organizada en cinco corpos titulados “O carro: glosa dun poema de Ramón Cabanillas”, “Misterios do amor”,
“Saudade e rezo”, “As musas lixeiras ou festivas de don Eladio” e “O Ribeiro: homes ilustres, paisaxes, labores e lembranzas”.

Recensións:
- Teresa Seara, “O canto da terra”, Tempos Novos, nº 50, “Crítica. Voces e Culturas. Libros”, xullo 2001, p. 75.

Dá conta da saída do prelo da edición facsimilar de Oraciós campesiñas de Eladio Rodríguez, así como dunha Escolma de
poemas do insigne xornalista ourensán, feita por Alonso Montero. Salienta da primeira que reproduce fielmente o volume que
saíra do prelo con capa de Castelao e reproduce algúns versos. Da segunda, sinala que selecciona textos das tres obras
publicadas polo autor: Folerpas (1894), Raza e terra (1922) e Oraciós campesiñas (1927), ademais doutros versos do autor
publicados en xornais e revistas. Tamén comenta que esta antoloxía organiza os textos pola súa temática, acompáñaos dunha
breve achega ao autor e detalla pormenorizadamente cada un dos apartados que conforman a obra.
Referencias varias:
- Albino Mallo, “Compromiso editorial”, O Correo Galego, “2001, o ano de Eladio Rodríguez”, 24 febreiro 2001, p. 33.
Coméntase, brevemente, a sinatura dun convenio entre a editorial Galaxia e os 19 herdeiros de Eladio Rodríguez para a cesión
dos dereitos de autor, o que garantirá, segundo o subdirector de Galaxia, Damián Villalaín, “unha presencia editorial digna e
constante dos textos deste escritor”. A seguir, fálase dos proxectos que ten a editorial viguesa, entre os que se atopan a terceira
edición do Diccionario Enciclopédico gallego-castellano, coa inclusión do prólogo que deixou escrito Ramón Otero Pedrayo.
Así mesmo, publicarase unha selección de poesías baixo o título de Escolma de poemas

con trinta e catro composicións escollidas por Alonso Montero. Para rematar, cóntase que tamén se publicará unha edición
facsimilar que incluirá os tres poemarios de Eladio Rodríguez.

- M. Blanco Rivas, “Unha manchea de poemas de don Eladio”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 220, 4 agosto 2001, p. 2.
Comézase presentado o Diccionario enciclopédico gallego-castellano como o traballo máis importante levado a cabo por
Eladio Rodríguez. A continuación, saliéntase o silencio no que quedou a súa creación poética, recuperada agora en obras coma
esta. Remátase facendo un breve percorrido pola traxectoria profesional do editor, o profesor Alonso Montero.

Rodríguez González, Eladio, Folerpas, A Coruña: Andrés Martínez/Editorial Galaxia, col. Biblioteca
Gallega, nº 15, 2001, 250 pp. (ISBN: 84-8288-452-2).
Reedición deste poemario de temática costumista e fondamente combativa. Achéganos ao mundo rural e aos principais
problemas dos campesiños, cunha visión que avala entre a idealización e a denuncia. Descobre Eladio Rodríguez (San ClodioLeiro-Ourense, 1864- A Coruña, 1949), por un lado, a vida do campo, as súas romaxes, festas e costumes, e polo outro,
denuncia a pobreza e a falta de perspectivas que obrigaban aos campesiños a emigrar. Composto por trinta e tres composicións,
destacan unha serie de poemas, como “Os orfos da emigración (poema en sete cantos)”, poema narrativo no que se presentan en
diferentes escenas tanto as causas coma as consecuencias da emigración. Nalgúns dos poemas foca a súa atención nos fillos dos
emigrados, “¡Desperta...!”, “O puzo do barco”, “O puzo do lago (lenda)”, entre outros.
Recensións:
- Tere Gradín, “Un egrexio descoñecido”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 196, 10 febreiro 2001, p. 1.
Gradín coida que a importancia de Eladio Rodríguez vén do diccionario publicado postumamente por Galaxia a partir de 1958
co patrocinio da Casa de Galicia de Caracas. Repasa a súa producción literaria e cualifica Folerpas (1894) como poesía
costumista epigonal, pero acha que en Oraciós campesiñas (1927) se conxuga sentimento e descrición con

reivindicación. Así mesmo, gaba a riqueza léxica e sintáctica destas obras e, canto á obra en español, concédelle menos
importancia que á galega. Tamén ofrece algunha información biográfica, como a relativa ao seu papel fundador da Real
Academia Galega, impulsor das Irmandades da Fala da Coruña ou director de xornais.

Referencias varias:
- Xosé Luis Otero Cebral, “Poesía de denuncia e testimonio”, El Progreso, “Sociedad”, 17 maio 2001, p. 81.
Achegamento a Folerpas, que constitúe “un reflexo da condición de miseria, de dureza e de sacrificio” en que viven os da nosa
terra. Esta obra é, segundo Otero Cebral, unha poesía de denuncia da miseria da sociedade galega, que canta ás romaxes galegas
por constituír o desafogo do labor diario. Esta obra, mediante unha “linguaxe poética entre sinxela e traballada”, denuncia o
caciquismo e a represión dese momento e recolle “o latexo, o sentir, a ilusión e a interioridade do pobo galego que lle tocou
vivir inmerso na emigración”. Tamén fai unha aproximación á obra Raza e terra, da que se comenta esta mesma submisión e
miseria de Galicia en poemas como “Xan labrego” e “Vía Crucis”.

Rodríguez González, Eladio, Oraciós campesiñas. Escolma, limiar de Marcos Valcárcel, Vigo: Galaxia,
maio 2001, 78 pp. (DL: VG-423-2001).
No limiar desta escolma, Marcos Valcárcel achéganos á vida e á obra de Eladio Rodríguez (San Clodio-Leiro-Ourense, 1864-A
Coruña, 1949). Comenta que o autor é un poeta que está a cabalo entre finais do século XIX e comezos do XX, un poeta dos
epígonos do Rexurdimento con influencias rosalianas e currosianas en moitos dos seus poemas. A obra consta de catorce
poemas, todos eles, agás dous, acompañados dos seus respectivos títulos. Eladio Rodríguez pon os seus versos ao servicio dun
canto á aldea e da descrición dos xeitos de ser da Galicia ancorada na tradición. Nestes poemas xúntase a fe, a galeguidade e a
terra, que manifesta de forma nidia a presencia de Deus no mundo. Outras características que definen a obra son a
comunicación coa natureza, que chega a definir un misticismo da paisaxe, e a figura do labrego, moi presente ao longo da obra,
que representa un vínculo coa propia idea de Deus e a trascendencia do espírito.

Rodríguez González, Eladio, Oraciós campesiñas (versos galegos), Vigo: Editorial Galaxia, marzo
2001, 251 pp. (ISBN: 84-8288-438-7).
Recóllense neste obra facsimilar os oitenta e un poemas de estrofa variada, cada un precedido dun título a excepción decatro
deles, de Eladio Rodríguez González (San Clodio-Leiro-Ourense, 1964-A Coruña, 1949). Ábrese o compendio co poema
titulado “Oraciós Campesiñas” e péchase con “A Oración Santa”. Nos dous o autor comunica a súa intención de transmitir o seu
sentimento por Galicia e que reflicte ao longo do poemario. Así, a expresión “nai terra” aparece repetida en varios poemas,
nalgúns casos como un culto, como ocorre en “Misticismo”, mentres que noutros se tratan diversos temas sempre relacionados
coa vida dos galegos. Poemas como “¡Meus Marelos!”, “Canción Triunfal”, “Ben de Dios” ou o “Santo Tempo” fanse eco da
xeira da labranza e o froito que sae dese traballo. As peregrinacións a Santiago de Compostela e a loanza ao Apóstolo son outros
dos temas recollidos en “Canción de Camiño” e “Sant-iago”. Outros dos poemas falan do máis alá, do mundo das bruxas,
pantasmas ou da situación de penuria que viven algúns galegos. Non menos importancia lle dá aos monumentos, aos aparellos
de labranza ou aos instrumentos típicos da tradición galega como reflicten “As Almas Mudas”, “O Carro Labrego” e “A Gaita
Galega”. Importancia tamén acada a emigración en “Mundo Adiante”, o heroísmo das mulleres da illa de Sálvora en “Carne de
Raza”, a loita dos galegos pola independencia de Galicia en “Eles” e mesmo a loanza dunha das figuras máis destacadas da nosa
poesía, Rosalía de Castro, en a “Nosa Santa”. Así mesmo, aparecen recollidos no compendio os poemas que foron premiados
nas Festas da Lingua Galega.

Recensións:
- Teresa Seara, “O canto da terra”, Tempos Novos, nº 50, “Crítica. Voces e Culturas. Libros”, xullo 2001, p. 75.
Ver Rodríguez González, Eladio, Escolma de poemas, neste apartado do Informe.

Referencias varias:
-X. P. Domínguez Prieto, “Oraciós campesiñas, Eladio Rodríguez: ¿poesía mística?”, O Correo Galego, “Lecer”, 29 abril
2001, p. 18-19.
Logo de se referir ao seu primeiro achegamento a Oraciós campesiñas, Dominguez Prieto fai unha análise desta obra de
D. Eladio Rodríguez González, centrándose no tema relixioso que parece desprenderse dunha primeira lectura dos poemas, o
autor deste artigo fai unha digresión sobre o concepto de místico e de relixioso, para deste xeito confirmar que en Oraciós
campesiñas os termos relixiosos teñen outra significación. Os cantos destes poemas refírense á Terra, non a Deus, polo que se
desprende dos seus versos en poemas como “¡Malpocado!”, “Misticismo”, “O santo tempro”, “A voz do paisaxe” ou
“Sinceridade”.

- X. M. Domínguez Prieto, “Oraciós campesiñas: a hora mística”, O Correo Galego, “Lecer”, 6 maio 2001, p. 18.
A propósito da obra de Eladio Rodríguez González Oraciós campesiñas, faise un achegamento á temática que trata o autor nos
seus versos. A definición de mística para a súa poesía non encaixa co contido dela, en palabras deste autor, senón que “ó que
canta, non é a Deus, senón á Natureza, á Terra”. En todo caso, identificaríase ese misticismo co misterio, tal e como se reflicte
no poema “A hora mística”. Tamén se alude neste artigo aos poemas de Don Eladio “Badaladas”, “Saudade” e “Oraciós camp
esiñas”, puntualizando sobre algúns aspectos da temática destes.
- X. M. Domínguez Prieto, “Oraciós campesiñas: simboloxía relixiosa”, O Correo Galego, “Lecer”, 13 maio 2001, pp. 18-19.

Analizando a obra Oraciós campesiñas de Eladio Rodríguez González, salienta a abundante “alusión a feitos, símbolos, ritos e
obxectos relixiosos” que hai no poemario e que levan a pensar ao lector nun contido relixioso. Nembargantes, para o autor do
artigo non é tal o sentido que se lle debe dar á posía deste autor, senón que o tema das súas composicións é a natureza, a terra.
Centrándose no poema “As almas mudas” e citando o poema “Lume” demostra a evidencia do tratamento desta temática. A
continuación, reflexiona sobre a simboloxía relixiosa que emprega o autor nos seus versos, e que considera como un recurso
estilístico, demostrando que tales símbolos serven como metáfora para amosar a

“sacralidade da natureza”. Finalmente, recolle outros significados que se deducen dos poemas que compoñen Oraciós
campesiñas.

- X. M. Domínguez Prieto, “Oraciós campesiñas: a sacralización do natural”, O Correo Galego, 20 maio 2001, pp. 18
19.
Estudio sobre a temática da natureza tan presente na obra de Eladio Rodríguez González Oraciós campesiñas. O seu Ribeiro
natal aparece “lembrado e cobizado” a través dos seus versos nunha “sacralización do natural” que fan pensar nunha poesía
relixiosa e mística pero que non é tal. Como xa comentara noutros artigos este mesmo autor, o uso de termos relixiosos non son
máis ca recurso estilístico co que dar conta da “sacralidade da Natureza”. Analiza neste estudio algún dos poemas que aparecen
na obra de D. Eladio como son o de “Lume” ou “Misticismo” e nos que se demostra con claridade ese canto á natureza e á
Terra Nai.

Rodríguez González, Eladio, Raza e terra. Versos galegos, Vigo: Galaxia, maio 2001, 32 pp. (DL: VG422-2001).
Facsímile deste poemario publicado inicialmente en 1922 pola editora ferrolá Céltiga. Xunta unha ducia de composicións, que
utilizan distintas formas métricas, das que oito apareceron recollidas en 1927 en Oraciós campesiñas. Entre as principais liñas
temáticas podemos sinalar un agrarismo consciente da opresión na que viven os labregos, extensiva ao resto do país, que,
loxicamente, desemboca nun chamamento á revolución contra os causantes desta situación: as áreas urbanas e o centralismo
madrileño. A fouce exerce de símbolo redentor esencial, aínda que utiliza outros como o lume. O segundo tema en importancia
está constituído por un paisaxismo e costumismo, con motivos como os cruceiros, a poalla, a vendima ou as romarías, que
reflicten unha ideoloxía ruralista e tradicionalista. Neste sentido, non esquece criticar a relixiosidade popular cando se desvía
nidiamente cara á superstición. Dentro da ideoloxía tradicionalista, cómpre destacar a presencia dun celtismo de ton patriótico
con referencias aos mitos nacionais (o monte Medulio, A Frouseira) e da tradición cristiá (Terra Santa, o Santo Graal). Este
volume, non destinado á venda, foi publicado para os xornais de información xeral da editorial La Capital: El Ideal Gallego,
Diario de Ferrol e Diario de Arousa.

Referencias varias:

- Xosé Luis Otero Cebral, “Poesía de denuncia e testimonio”, El Progreso, “Sociedad”, 17 maio 2001, p. 81.
Ver Rodríguez González, Eladio, Folerpas, neste apartado do Informe.

Rodríguez González, Eladio, Raza e terra. Versos galegos, edición e limiar de Luís Alonso Girgado e
Teresa Monteagudo Cabaleiro, Santiago de Compostela: Gráficas ATV, 34 pp. (DL: C1033-2001).
A edición facsimilar desta obra, non destinada á venda, contou co permiso de Galaxia, propietaria dos dereitos, e foi custeada
por Gráficas ATV. Inclúe un limiar no que se lembra a fundación da editorial Céltiga, impulsada por persoas vinculadas ás
Irmandades da Fala, como Antón Vilar Ponte ou Xaime Quintanilla. Seguidamente, coméntase que pronto esta empresa abriu
unha colección, “Céltiga. Novela mensual ilustrada”, que acadaría trece entregas. Con todo, resáltase que non foi quen de
manter a periodicidade anunciada e que tampouco se cinguiu ao molde xenérico indicado no título, pois publicou tamén contos,
teatro e nunha única vez, esta que nos ocupa, poesía. Así mesmo, infórmase de que dous tercios dos poemas deste volume
volverán aparecer en Oraciós campesiñas (1927). Alén disto, caracterízase estes versos como “poesía da terra” nunha dupla
vertente: contemplación paisaxística e reivindicación social.

IV. 2. Monografías, edicións críticas e libros colectivos

Alonso Girgado, Luís e Teresa Monteagudo Cabaleiro (eds.), Escolma. Día das Letras Galegas (19632001), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación UniversitariaConsellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Política Lingüística.
Dirección Xeral de Promoción Cultural)/Federación de Libreiros de Galicia, 2001, 55 pp. (DL: LU-1512001).
Edición non venal que xorde dunha iniciativa conxunta das dúas Consellerías anteditas e da Federación de Libreiros de Galicia.
Ábrese cunha nota dos editores na que informan que o obxectivo do volume é divulgativo e pretende ser unha mínima mostra
“de doada lectura para calquera lector” que se achega aos autores homenaxeados no Día das Letras Galegas no período 19632001. A seguir, edítase un texto, nuns casos en prosa e noutros en verso, do literato ao que se lle dedicou cada ano a citada
efeméride, indicando ao pé de cada un a súa procedencia e o ano de publicación.

Referencias varias:
- C. Torres, “El Ramón Piñeiro llevará a cabo 18 proyectos de investigación en este año”, ABC, “Cultura”, 22 abril 2001,
p. 52.
Faise referencia ás publicacións que o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades levará a cabo ao longo do
ano. Cítanse entre elas o Informe de literatura, un Vocabulario de Acuicultura e o de Hostalería e Restauración, ademais do
Refraneiro Galego de Vázquez Saco. Asemade, faise mención do número total de proxectos de investigación que se levan a
cabo neste centro e das subvencións coas que conta para tales realizacións. Finalmente, alúdese a este libro que a Xunta de
Galicia editou sobre o “Día das Letras Galegas” e que será un agasallo para todas aquelas persoas que merquen un libro nesa
data.
- M. S., “A Mesa pola Normalización pide actuacións firmes no ensino”, La Opinión, “Cultura”, 17 maio 2001, p. 59.
Infórmase de que a Mesa pola Normalización Lingüística pide que se tomen medidas serias no eido do ensino para que se
potencie o uso do galego. Recóllense os datos dun estudio sobre o emprego do galego nas aulas e os baixos niveis de uso do
noso idioma nos medios de comunicación. Finalmente, recóllese a nova de que se agasallará cunha escolma dos

autores homenaxeados no Día das Letras Galegas (1963-2001) a todas as persoas que merquen un libro en galego o 17 de maio.

- A. I., “Día das Letras”, El Correo Gallego, “Santiago”, 18 maio 2001, p. 37.
Recóllense as actividades que tiveron lugar en Compostela para celebrar o Día das Letras Galegas de carácter folclórico e o
feito de que as librerías da cidade obsequiaron aos clientes que mercaron un título en galego cun volume no que se inclúe a obra
dos autores homenaxeados no Día das Letras Galegas (1963-2001), para rematar coa iniciativa da empresa de autobuses
urbanos que agasallou aos seus usuarios co exemplar Contos rodados,que recolle relatos de varios estudiantes de Compostela.

Alonso Montero, Xesús, Antón Santamarina, Marcos Valcárcel, Ramón Nicolás, Xosé C. Sierra
Rodríguez, Luís Martínez-Risco Daviña e Óscar Freán, Eladio Rodríguez. Unha fotobiografía 18641949, limiar de Xesús Alonso Montero, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, 101 pp. (ISBN: 84-8302650-3).
Esta coidada edición dedicada ao autor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2001 conta cunhas notas limiares a cargo de
Xesús Alonso Montero nas que incide na importancia do Diccionario enciclopédico gallego-castellano e na necesidade de
revitalizar a súa figura con esta homenaxe, ademais de se referir ás características da súa poesía. A seguir, Luís Martínez-Risco
e Óscar Freán Hernández achéganse á época na que viviu Eladio Rodríguez cunha completa biobibliografía que recolle os feitos
sobranceiros da vida deste autor, completados coa reproducción dalgúns dos seus poemas e con abundante documentación
fotográfica. O seguinte apartado está ocupado co artigo de Antón Santamarina titulado “O diccionario enciclopédico gallegocastellano de D. Eladio Rodríguez. Algunhas reflexións sobre o seu significado na lexicografía galega”. A continuación é
Marcos Valcárcel o que nos ofrece algunhas claves para interpretar a obra deste autor do Ribeiro en “O santo amor á terra e o
forte amor á aldea”. A seguir, figura o artigo de Ramón Nicolás “A apreciación da poesía de D. Eladio Rodríguez: dos anni
mirabiles ao esquecemento posterior”, centrado na recepción crítica que suscitou a obra poética do autor homenaxeado na
prensa da época e en estudios posteriores. Finalmente, péchase este volume co artigo “O Diccionario enciclopédico de Eladio
Rodríguez González. Achegamento á súa dimensión como texto etnográfico”, de Xosé C. Sierra Rodríguez.

Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Francisco Fariña Busto”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do século”, 3 xuño 2001,
p. 73.
Faise a relación de prehistoriadores e arqueólogos ourensáns entre os que se destaca a Francisco Fariña Busto e a Xosé Carlos
Sierra Rodríguez, co seu último estudio e achegamento etnográfico á obra de Eladio Rodríguez González, Unha fotobiografía.

Biblioteca Pública de Ourense, Eladio Rodríguez González. Letras Galegas 2001, Ourense: Servicio de
Difusión e Orientación Bibliográfica, 2001, 22 pp. (DL: OU-65/2001).
Volume publicado co gallo da celebración do Día das Letras Galegas de 2001, que se centra na figura do escritor Eladio
Rodríguez González (San Clodio-Leiro-Ourense, 1964-A Coruña, 1949). En primeiro lugar faise un repaso biobibliográfico á
figura do autor ribeirao no que se salienta a importancia do seu Diccionario enciclopédico gallegocastellano, da súa obra
poética, e mais da súa vinculación coa Real Academia Galega. A seguir, reprodúcense as entradas “Anduriño” e “Clodio”, a súa
parroquia natal no concello ourensán de Leiro, recollidos no Diccionario enciclopédico gallego-castellano, ademais de catro
poemas da súa producción poética. Na derradeira parte desta obra divulgativa indícanse todas as obras referidas á bibliografía de
Eladio e mais á bibliografía sobre o autor homenaxeado en 2001 que se poden atopar nas tres seccións –galego, infantil e
préstamo – da Biblioteca Pública de Ourense.

González-Millán, Xoán, O diccionario enciclopédico de Eladio Rodríguez: a canonización lexicográfica
da literatura galega, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xerais Universitaria, 2001, 190 pp. (ISBN: 848302-609-0).
González-Millán parte dunha precisa teorización sobre o discurso lexicográfico para apoiar e complementar o seu estudio sobre
o Diccionario de Eladio Rodríguez. O autor subliña a necesidade de integrar a lexicografía galega dentro do marco xeral da
historia sociocultural de Galicia e documenta o papel fundamental do discurso étnico-popular, no que se apoia a nosa
lexicografía, como discurso lexitimador dunha cultura. A partir destas ideas, presenta o diccionario como exercicio de
autoridade sociocultural (por estar cargado de capital simbólico) que participa activamente no proceso de constitución e
institucionalización da lingua e da cultura nacionais. Na análise da lexicografía e da indentidade nacional reivindica o
diccionario como “primeiro libro da nación”. Trala argumentación, expón a súa investigación sobre o Diccionario de Eladio
Rodríguez. Nesta segunda parte da obra, escribe sobre a etapa de Rodríguez en A Nosa Terra, así como sobre o seu proxecto
lexicográfico tanto nesta revista coma en Nós. Asímesmo, documenta o repertorio de autores e textos literarios representados
nas súas múltiples citas literarias. Analiza tamén os criterios que emprega na selección dos fragmentos escolmados; a
distribución e frecuencia das citas de autoridade presentes no diccionario, así como os seus usos e funcións e a súa participación
na canonización de autores e textos e da literatura por eles representada. González-Millán dedícalle un apartado á antoloxía de
Antonio de la Iglesia, El Idioma Gallego, e que Eladio Rodríguez emprega como fonte primaria de consulta, como autoridade
de autoridades. O galego popular, o mundo medieval e a presencia dunha realidade máis auténtica e verdadeira que tende a
esmorecer son pedras angulares desta obra.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “O diccionario de Eladio Rodríguez”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 214, 23 xuño 2001, p. 2.
Ofrécese un resumo da estructura e contidos da obra e sinálase que o volume se divide en dúas partes ben diferenciadas. Na
primeira delas “aventúranse algunhas hipóteses de traballo sobre as condicións socioculturais do discurso lexicográfico”. Na
segunda parte documéntase “o repertorio de títulos e autores representados nas súas múltiples citas literarias” e analízanse “os
presupostos e criterios utilizados na selección dos fragmentos escolmados para indagar os modos de intervención das citas de
autoridades e as súas funcións”.

Lagares, Xoán Carlos, Don Eladio Rodríguez González, Vigo: A Nosa Terra, xaneiro 2001, 56 pp.
(ISBN: 84-95350-67-X).
Xoán Carlos Lagares aborda nesta breve síntese biográfica de Eladio Rodríguez González aqueles episodios da vida e da obra
do escritor de Leiro que mellor testemuñan o seu compromiso coa lingua e a cultura galegas. Evocando o recoñecemento
unánime da súa figura por parte do galeguismo na conmemoración na Coruña (1964) do centenario do seu nacemento, dá
comezo a un percorrido que en diversos apartados traza as pasaxes fundamentais de Eladio Rodríguez. Desta maneira,
reconstrúe o labor cultural e político xerado na xuntanza rexionalista da Cova Céltica da Coruña, á que asistía e na que
compartía diferentes proxectos, así como a súa participación na Real Academia Galega, da que foi fundador, secretario e
presidente. Máis adiante rememora o seu traballo a prol da música popular galega á fronte do grupo Cantigas da Terra, nado á
beira doutras iniciativas como a Liga Galega ou as Irmandades da Fala, e o seu papel no suplemento cultural do xornal El
Noroeste, “Nós. Páxinas gallegas”. As facetas poética e lexicográfica completan este volume conmemorativo.

Recensións:
- C. Vidal, “A história do poeta que lle deu nome a un diccionário”, A Nosa Terra, nº 974, 15 febreiro 2001, p. 40.

Amplo artigo no que se alude á biografía de Eladio Rodríguez González, publicada por A Nosa Terra e da autoría de Xoán
Carlos Lagares. A seguir, céntrase no volume titulado Don Eladio Rodríguez González, e alúdese ao seu contido. Fálase da
Cova Céltica, á que pertenceu, formando parte do consello de redacción de Revista Gallega, da súa sinatura na denominada
Liga Galega na Coruña, da súa pertenza á Solidariedade Galega ou da súa intervención na constitución, en 1916, da primeira
Irmandade de Amigos da Fala. Así mesmo, sinálase que Eladio Rodríguez foi socio fundador da Real Academia Galega.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Don Eladio Rodríguez López”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 196, 10 febreiro 2001, p. 2.
Con motivo da saída desta obra do prelo lémbrase o nacemento do autor no interior ourensán e o posterior traslado á capital
herculina, onde desenvolveu o seu labor profesional na administración. Cítase que tamén se dedicou ao xornalismo e á poesía,
pero sinálase que a faceta pola que pasou á posteridade é a de lexicógrafo.

Liñares Giraut, Amancio e Antonio Puentes Chao, Eladio Rodríguez González, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de
Política Lingüística), col. A Nosa Memoria, nº 28, abril 2001, 191 pp. (ISBN: 84-4533078-0).
Volume conmemorativo que se achega á figura de Eladio Rodríguez González (San Clodio-Leiro-Ourense, 1964-A Coruña,
1949) dende unha óptica global que, ao longo de dez apartados complementarios, reconstrúe a traxectoria deste polifacético
galeguista. Así, o primeiro capítulo sintetiza a súa vida, combinando aspectos humanos, profesionais e artísticos, moitos dos
cales serán centro de atención posteriormente. De feito, “A obra poética” aproxímase ao labor literario, que se plasma en tres
poemarios principais: Folerpas (1894), Raza e terra (1922) e Oraciós campesiñas (1927), sen faltar o conveniente
achegamento á fortuna e recepción crítica destes textos. En “O labor lexicográfico” dáse conta da xestación, fontes e proxección
do seu magno vocabulario, o Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano (19581961). A seguir, os autores atenden ao labor
que desenvolveu en numerosas publicacións (O Tío Marcos da Portela, A Nosa Terra, A Gaita Gallega, El Noroeste e o seu
suplemento “Nós. Páxinas Gallegas”, etc. ata completar unha relación exhaustiva de xornais e revistas) e institucións e
iniciativas culturais (Cova Céltica, Liga Gallega, Irmandades da Fala, Coro Cantigas da Terra, entre outras), así como á
participación de Eladio Rodríguez na Real Academia como fundador (1905), secretario (1920-1926) e presidente (1926-1934) e
aos discursos e conferencias que leu (sobre todo, o discurso de recibimento a Cabanillas na RAG). Os dous seguintes bloques
son senllas escolmas de textos de diferentes autores

sobre o homenaxeado, segundo criterio cronolóxico, e da súa obra literaria e xornalística. Finalmente, completan o libro unha
cronoloxía e unha bibliografía activa e pasiva do escritor de Leiro.

Recensións:
- M. Quintáns S., “Unha perspectiva pedagóxica”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 91, 26 agosto 2001, p.
3.
Aproximación á obra de Amancio Liñares e Antonio Puentes na que se destaca o achegamento reflexivo á figura homenaxeada
no Día das Letras Galegas, Eladio Rodríguez González. Sinala que a obra está estructurada por orde alfabética dos seus
contidos en diferentes capítulos que presentan ao autor ourensán “como un modelo de esforzo persoal”, á vez que queren que
sexa un estímulo para os alumnos de ensinanzas medias, e un autor ao que achegarse para os lectores adultos. Defíneo como un
autor do seu tempo, un exemplo de compromiso consigo mesmo e coa súa terra, ademais de ofrecer un repaso polas súas obras
máis coñecidas dende o Diccionario enciclopédico ata a súa poesía recollida en títulos como Folerpas (1894), Raza e terra
(1922) ou Oraciós campesiñas (1927).

Liñares, Amancio e Antonio Puentes, “Diccionario” Eladio Rodríguez, limiar de Francisco Fernández
Rei, A Coruña: 3C3 Editores, col. Diccionario. Letras dous mil 1, nº 1, 2001, 148 pp. (ISBN: 84-6071949-9).
Trala “Presentación” na que os autores expoñen os obxectivos da colección á que pertence esta obra, aparece un “Limiar”
asinado por Francisco Fernández Rei. Nel saliéntase a importancia da figura de Eladio Rodríguez, lóase o labor dos autores
desta obra e infórmase do seu contido. A continuación, ofrécense os datos biográficos deste investigador e poeta. O seguinte
apartado está dedicado ao “Diccionario” que elaborou Eladio Rodríguez. Coméntase a organización das entradas, cítanse as
fontes manexadas, compárase o seu labor co doutros estudiosos e sinálanse as diferentes edicións existentes desta obra. Nas
“Folerpas poéticas” repásanse as súas publicacións poéticas, facendo especial fincapé nas influencias, nos temas tratados e na
repercusión que acadaron naquel intre. Seguidamente, inclúense diferentes ilustracións e ofrécese unha relación dos seus
escritos. Nos últimos apartados preséntase unha selección de poemas, así como diversas propostas de traballo para alumnos da
ESO e do Bacharelato.

Referencias varias:
-Amancio Liñares e Antonio Puentes, “O nacimento de Eladio Rodríguez”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 febreiro 2001, p.
26.

Breve comentario sobre o autor homenaxeado no día das Letras Galegas, Eladio Rodríguez González. Afírmase que os seus
biógrafos –agás Leandro Carré– datan o nacemento do autor o 27 de xullo de 1864. Sen embargo, no Libro de Bautizados
(1853-1872) a súa data de nacemento é o 24 de xullo de 1864. A seguir, ofrécense outros datos que aparecen no libro de
Amancio Liñares e Antonio Puentes.
- E. F., “O novo proxecto editorial Tres C presenta en Santa Comba ‘Diccionario Eladio Rodríguez”, La Voz de Galicia,
“Comarcas”, 29 marzo 2001, p. 17
Anúnciase a presentación da obra no Instituto de Santa Comba e sinala que se recolle unha ampla visión da vida e obra do
autor. Tamén se fala da presentación dun novo proxecto editorial, con sede en Santiago e que leva por nome Tresctres Editores
(3C3).
-Emilio Forján, “Editan en Santa Comba un libro de homenaxe ó poeta Eladio Rodríguez”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 1
abril 2001, p. 12
Fai referencia á presentación da obra de Amancio Liñares Giraut e Antonio Puentes e comenta que o acto foi presentado no
Instituto Terra de Xallas de Santa Comba polo seu director Manuel Collazo e polo profesor Manuel Quintáns, quen elaborou
unha pequena exposición sobre a vida e a obra do autor.

- C. B., “La editorial xalleira ‘tresCtres’ apuesta por el mundo de las letras gallegas”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 27 xuño 2001, p. 33.
Ver Portas, Xesús, No colo de miña nai. Cancións relixiosas, no apartado II. 1 deste Informe.

Mariño Paz, Ramón (ed.), Día das Letras Galegas 2001. Eladio Rodríguez González, Santiago de
Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio científico da Universidade de Santiago de
Compostela, 2001, 314 pp. (ISBN: 84-8121-875-8).
Volume no que se inclúen dous traballos, así como unha edición co seu correspondente estudio, todos eles arredor da figura de
Eladio Rodríguez Gónzalez, a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas 2001. No primeiro dos estudios, a modo de
introducción, “Os lexicógrafos galegos: historia dunha profesión”, de Antón Santamarina, analízase a figura do lexicógrafo e os
diferentes tipos de diccionarios existentes. O segundo traballo, “A elaboración do Diccionario Enciclopédico GallegoCastellano”, de María Álvarez de la Granja e Ernesto González Seoane, divídese en dous apartados: no primeiro deles
estúdianse os diferentes materiais que utilizou don Eladio ao longo da elaboración do seu diccionario, mentres que no segundo
se comenta a longa xestación do Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano. Tamén se inclúen neste traballo tres apéndices
nos que se reproducen algúns dos materiais empregados por Rodríguez González. Por último, en “Pintores d’almas (19171919): Poemario disperso de Eladio Rodríguez González”, da man de Ramón Mariño Paz, reprodúcense as versións deste
poemario aparecidas en Nós e en A Nosa Terra ao carón da versión manuscrita de cada composición. Tamén se acompaña dun
estudio no que se analizan as orixes destes poemas, os perfís dos diversos pintores aos que se lles dedican as composicións e as
relacións existentes entre pintura e poesía.

Referencias varias:

- E. P., “Chega o 17 de maio”, O Correo Galego, “AFA”, 14 maio 2001, p. 19.
Ver Rodríguez González, Eladio, Breviario enciclopédico ‘don Eladio’. Letras, historias e tradicións populares de Galicia, no
apartado IV. 1 deste Informe.
- Europa Press, “A Fundación Barrié edita o CD-Rom ‘Diccionario de Diccionarios’ do ILG”, El Correo Gallego, “SociedadCultura”, 15 maio 2001, p. 63
Ademais de dar conta doutras publicacións da Fundación Pedro Barrié de la Maza, tamén se fai eco dalgúns actos literarios,
entre eles a presentación do volume Eladio Rodríguez. Día das Leras Galegas 2001 no Salón Nobre de Fonseca nun acto que,
presidido polo rector, Darío Villanueva, tamén contou cunha conferencia de Xesús Alonso Montero sobre o autor
homenaxeado.
- AFA, “Biografía e letras”, O Correo Galego, “AFA”, 16 maio 2001, p. 31
Dáse conta da presentación, celebrada en Fonseca, do volume Eladio Rodríguez González. Día das Letras galegas 2001.
Alúdese á conferencia impartida polo profesor Xesús Alonso Montero titulada “Eladio Rodríguez González: Biografía e

Letras”, e noméanse parte dos profesores que colaboraron neste traballo, como Antón Santamarina, Ramón Mariño Paz e
Ernesto González Seoane.

Mariño Paz, Ramón, Eladio Rodríguez e a cultura galega, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco
Edicións, 2001, 114 pp. (ISBN: 84-7824-374-7).
Volume monográfico da autoría de Ramón Mariño, no que se fai un percorrido pola vida e obra do escritor ourensán Eladio
Rodríguez González. Nun primeiro apartado ofrécese unha aproximación á súa vida, dende o seu nacemento o 24 de xullo de
1864 na Ponte de San Clodio (Ourense) ata o seu pasamento o 14 de abril de 1949 na cidade da Coruña. A seguir, alúdese á súa
integración na “boa sociedade” coruñesa; ao seu labor como secretario da Real Academia Galega, entre os anos 1920 e 1926 e,
máis tarde, como presidente da mesma institución, entre 1926 e 1934. Nun segundo apartado céntrase na súa obra poética,
composta por dous poemarios titulados Folerpas (1894) e Oraciós campesiñas (1927), ademais do folleto Raza e Terra (1922).
Nun terceiro apartado alúdese ao Diccionario enciclopédico gallegocastellano e, para rematar, ofrécese unha breve bibliografía.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “A obra e o tempo de Eladio Rodríguez”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 204, 7 abril 2001, p. 2.

Análise desta obra na que se destaca que aparece toda a información referida ao autor e mais á época na que viviu o
homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2001. Remátase salientando que o eixo central deste libro “é un amplo estudio” do
Diccionario enciclopédico gallego-castellano do autor ribeirao.
-Armando Requeixo, “As palabras de don Eladio”, Tempos Novos, nº 48, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, maio 2001, p. 79.

Aproximación á obra do profesor Ramón Mariño sobre a figura de Eladio Rodríguez, na que describe a súa estructura polo
miúdo. Indica que as tres primeiras seccións tratan sobre a vida e obra deste intelectual galego. Logo céntrase no capítulo “A
obra poética” na que se destacan os tres poemarios publicados en vida Folerpas (1894), Raza e terra (1922) e Oraciós
campesiñas (1927), nunha serie publicada en prensa baixo o título de “Pintores d´almas (1917-1919)” e o libro proxectado pero
non nato, Sementadores de Ideal. A seguir, fala do Diccionario enciclopédico gallego-castellano, destacando del as diferencias
entre o manuscrito de Eladio Rodríguez e o impreso por Galaxia, e remata aludindo á bibliografía tanto sobre autor coma sobre
a súa obra.
- Carlos L. Bernárdez, “Unha análise rigorosa”, Guía dos libros novos, nº 29, “Letras galegas”, maio 2001, p. 7.
Bernárdez coida que o máis valioso deste volume é a análise do Diccionario enciclopédico gallego-castellano, que inclúe un
exame de fontes e autoridades, unha comparación parcial do manuscrito e o texto publicado, un estudio das

entradas... Así mesmo, gaba o equilibrio amosado por Mariño no seu achegamento á biografía, facendo fincapé na fidelidade ao
rexionalismo, sen evolucionar cara ao nacionalismo, e mais á obra poética. No tocante aos seus tres poemarios, o último de
1927, Bernárdez considéraos epigonais, moi pegados á estética do Rexurdimento, ou mesmo anacrónicos, movéndose nas
coordenadas do costumismo, o paisaxismo e a denuncia social en termos similares aos de Valentín Lamas Carvajal.

- Xavier Castro R., “Eladio Rodríguez”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 81, 17 xuño 2001, p. 4.
Saliéntase o feito de que a editorial Sotelo Blanco se incorpore con esta obra de Ramón Mariño ás homenaxes a Eladio
Rodríguez. Preséntase como un “elaborado estudio”, comentando, a continuación, a súa estructura tripartita. Ofrécense,
ademais, diversos datos sobre a vida e a obra do homenaxeado. Faise especial fincapé, a este respecto, na constancia que
amosou no seu traballo lexicográfico. Remátase aludindo á súa traxectoria como poeta.

Referencias varias:
- Alfredo Conde, “Ventos literarios”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 3 maio 2001, p. 4

Fai referencia á publicación, na editorial Sotelo Blanco, do libro Eladio Rodríguez e a cultura galega, do profesor Mariño Paz.
Salienta que é un libro “cheo de vida” no que o poeta e o lexicógrafo galego é agora recuperado.

Monteagudo Cabaleiro, Teresa, Eladio Rodríguez González. Poeta, xornalista e lexicógrafo, Vigo: Ir
Indo Edicións, col. Galegos na Historia, nº 18, 2001, 63 pp. (ISBN: 84-7680-350-8).
Este volume monográfico arredor de Eladio Rodríguez González presenta diversas características comúns con outros da mesma
colección: ilustracións e fotografías de momentos relevantes da vida do homenaxeado, reproducción de xornais e das capas dos
libros feitos ou nos que participou. Polo demais, comeza cun apunte biográfico xeral, fai unha breve introducción á poetica
deste autor e repasa o seu importante labor xornalístico. Finalmente, valora o seu traballo como académico e mais a valía da súa
obra, sobre todo lexicográfica, para o conxunto da cultura galega. Nun apéndice final fai unha cronobiografía do autor
homenaxado nas Letras Galegas deste ano 2001.
Recensións:
-Xavier Castro R., “Eladio Rodríguez González, na historia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 69, 25 marzo
2001, p. 10.
Sitúa a obra comentada entre os estudios que este ano se lle dedican a Eladio Rodríguez e preséntao como un traballo “sinxelo e
atractivo”. Salienta tamén o feito de que na obra se atenda tanto á traxectoria persoal do autor homenaxeado

como á profesional. Ofrécese, a continuación, un resumo dos traballos que como poeta, xornalista, e lexicógrafo realizou Eladio
Rodríguez. Finalmente, destaca a numerosa presencia de ilustracións.

Referencias varias:
- AFA, “Biografía completa en Ir Indo”, O Correo Galego, “AFA”, 24 febreiro 2001, p. 33.
Breve nota de prensa sobre o volume, publidado por Ir Indo na súa colección “Galegos na historia”, da autoría de Teresa
Monteagudo. Trátase dun “relato con grande profusión de datos (moitos deles descoñecidos ata agora) e fotografías que
supoñen unha completa achega á figura deste poeta, xornalista e lexicógrafo”.
- B. L., “Ir Indo edita unha biografía sobre Eladio Rodríguez”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 6 marzo 2001, p. 72.
Con motivo da homenaxe a Eladio Rodríguez o día 17 de maio, anúnciase a publicación dunha biografía completa do autor por
parte de Teresa Monteagudo na Editorial Ir Indo. Salienta da obra a abundancia de datos biográficos apoiados por fotografías,
destacando a vertente xornalística do autor colaborador de xornais como La Mañana e El Noroeste.
- M. Blanco Rivas, “Eladio Rodríguez González”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10 marzo 2001, p. 2.

Breve nota da biografía Eladio Rodríguez González publicada por Teresa Monteagudo onde se dan algúns apuntamentos da
vida do homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2001.
- Belén López, “Eladio Rodríguez’, de Teresa Monteagudo”, Diario de Pontevedra, “Historias de papel”, 11 marzo 2001, p. 2

Faise referencia á biografía publicada por Ir Indo da autoría de Teresa Monteagudo. Coméntase que nela se descobre a un home
“amante de Galicia”, “un xornalista do seu tempo” e “un activista social”, salientando deste autor a súa vinculación con
asociacións en defensa da lingua e da cultura galega como A Cova Céltica ou a Real Academia Galega.

Otero, David, A vida de Eladio Rodríguez González, Vigo: Editorial Galaxia, col. Árbore. Letras
Galegas, nº 115, febreiro 2001, 115 pp. (ISBN: 84-8288-424-7).
Estudio a través do que David Otero, nos achega á vida de Eladio Rodríguez Conzález (San Clodio de Leiro, Ourense, 1864–A
Coruña, 1949). O volume, estructurado en dez capítulos, proporciona, ademais de datos biográficos, outros de carácter histórico
que foron importantes na vida deste poeta, xornalista, lexicógrafo e “convencido galeguista disposto a traballar polo ben de
Galicia”. Conta tamén coa reproducción de fragmentos poéticos deste autor, do que se di que mereceu diversos premios
literarios. Da súa faceta de xornalista indícase que colaborou en xornais de Galicia e da emigración; no eido político destácase a
súa adhesión ás Irmandades da Fala, aínda que tamén se subliña que sempre colaborou naquelas empresas que tiñan como
obxectivo a mellora da situación galega, proba disto foron os cargos de secretario e presidente (1926–1934) que ocupou na Real
Academia Galega. Como lexicógrafo a súa tarefa máis importante, que desenvolveu ao longo da súa vida, foi a elaboración dun
diccionario, que sería editado postumamente pola Editorial Galaxia en tres volumes co título de Diccionario Enciclopédico
Gallego-Castellano, aínda que comunmente será chamado “o Eladio” e que serviu de base a moitos diccionarios posteriores.

Recensións:
- Xavier Castro R., “Unha biografía fundamental”, El Correo Gallego, “Correo das culturas”, nº 75, 6 maio 2001, p. 8.

Valora positivamente o labor investigador de David Otero nesta biografía de Eladio Rodríguez. Comeza salientando o interese
deste estudio e louva tamén o detallado contexto histórico que se lle presenta ao lector. Remata cualificando o estudio de
“ferramenta extraordinaria” para achegarse tanto a Eladio Rodríguez como ao tempo que lle tocou vivir.
- Xosé Manuel Freire, “Eladio Rodríguez entre nós”, Guía dos Libros Novos, nº 29, “Letras galegas”, maio 2001, p. 6.

Dado que David Otero xa publicou en anos anteriores biografías sobre Rafael Dieste e Xesús Ferro Couselo, afírmase que esta
xa era unha obra esperábel. Resúmese o principal da súa vida e repásase a súa actividade xornalística, poética, política, no eido
da música, na Real Academia Galega... Non obstante, declárase que a súa faceta máis destacada foi a de defensor do galego,
que callou na confección do seu diccionario, publicado postumamente por Galaxia. Por outra parte, indícase que esta obra, á
parte do seu obxectivo principal, serve tamén como antoloxía poética. Para ponderar a importancia de Eladio Rodríguez,
recórrese ás palabras agarimosas de Ramón Otero Pedrayo.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “A vida de Eladio Rodríguez González”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 202, 24 marzo 2001, p. 2.

Dáse conta da aparición desta obra de David Otero e sinálase que presenta de maneira clara e amena a biografía do
homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2001.
-Mónica G., “David Otero presenta o día 14 a súa biografía sobre Eladio Rodríguez”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 3 maio 2001, p. 43.
Alúdese á presentación do libro e coméntase que o libro foi presentado na Galería Sargadelos, onde David Otero destacou
algúns aspectos da vida do polifacético autor, así como a súa obra e a súa faceta de xornalista.

Valcárcel, Marcos, Eladio Rodríguez. Vida e obra, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Letras
Galegas, 2001, 93 pp. (ISBN: 84-8302-620-1).
Nesta obra publicada con motivo do Día das Letras Galegas e a partir dunha pequena introducción que nos achega á biografía e
personalidade do escritor ourensán Eladio Rodríguez González, analízanse as distintas facetas profesionais do autor. Así, faise
referencia ás súas andanzas xornalísticas, sobre todo a través da colaboración no xornal El Noroeste, que a miúdo empregou
como plataforma para a súa ideoloxía; o seu labor a prol da cultura e da lingua galega dende o posto de Presidente da Real
Academia Galega, o seu traballo lexicógrafico, froito do cal foi a publicación do primeiro diccionario da lingua galega, e ao seu
quefacer literario, representado nos poemarios Folerpas (1894), Raza e Terra (1922) e Oracións campesiñas (1927), un libro
este último que constitúe a expresión da gabanza da aldea e a defensa do rural como auténtico “locus amoenus” do poeta.

Recensións:
Ramón Nicolás, “Desde a ponderación e a obxectividade”, Guía dos Libros Novos, nº 29, “Letras galegas”, maio
2001,
8.

Entre a producción bibliográfica xerada polo Día das Letras Galegas, Nicolás salienta as achegas de Lagares, David Otero,
Ramón Mariño, Teresa Monteagudo, Clodio González e esta de Marcos Valcárcel. Afirma que este foxe do panexírico e ofrece
unha visión obxectiva da figura de Eladio Rodríguez baseada en fontes diversas, entre as que destaca a pescuda nos xornais da
época. Neste senso, valora que inclúa unha contextualización do autor na cultura e mais na literatura da época. No tocante á
faceta literaria, Nicolás comenta que Valcárcel fai fincapé na homoxeneidade dos tres poemarios do riberao, moi pegados ao
costumismo, ao paisaxismo e mais ao rexionalismo, e no rexeitamento deste cara aos novos aires que traían autores como
Manuel Antonio.

VV. AA., Xornadas sobre Eladio Rodríguez González, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción Cultural), col.
Difusión Cultural, nº 22, outubro 2001, 292 pp. (ISBN: 84-453-3179-5).
Actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Ourense os días 24 e 25 de maio de 2001 como
homenaxe ao autor ao que se lle dedicou o Día das Letras Galegas. Ademais dos prólogos institucionais, no volume inclúense
os relatorios dos que agora damos conta:
- Antón Santamarina, “O diccionario enciclopédico gallego-castellano de Don Eladio Rodríguez González”, pp. 17-34.
Análise pormenorizada do Diccionario Enciclopédico de Eladio Rodríguez. Descríbese o seu contido e a metodoloxía que se
empregou na súa elaboración, ademais de postularse sobre a data de inicio e remate da obra, e sobre os problemas que houbo
para a súa publicación. Tamén se analizan as diferencias entre a primeira e segunda versión existentes; e faise unha chamada de
atención sobre a necesidade de recoñecer a importancia desta obra e o mérito do seu autor.
- Xosé María Dobarro Paz, “Eladio Rodríguez e os proxectos editoriais de El Noroeste”, pp. 35-58.
Baseándose en notas de prensa de principios de século e, sobre todo, no artigo “En defensa de mi prestigio” (26-VIII1918) de
Antón Vilar Ponte, descríbense as razóns polas que parte dos integrantes das Irmandades adquiriron o xornal El

Noroeste. Dá conta, así mesmo, das causas polas que Vilar Ponte e Peña Novo dimitiron como membros da redacción e cómo
Eladio Rodríguez se puxo á fronte do proxecto literario “¡Terra a Nosa! Biblioteca Popular Gallega”.

- David Otero, “Leiro”, pp. 59-73.
Intervención de forte carga literaria na que se fai un repaso da traxectoria vital de Eladio Rodríguez, atendendo especialmente á
súa faceta como escritor e como home comprometido coa lingua galega e con Galicia en xeral.
- María Xesús Bugarín López, “Eladio Rodríguez: o compromiso coa lingua popular”, pp. 91-106.
Esta análise das características da lingua empregada por Eladio Rodríguez González na súa obra comeza dando conta da súa
ampla formación en materia lingüística, así como o seu ideario lingüístico a través da inclusión de citas de entradas do seu
Diccionario como: idiotismo, gallegada, castelanismo ou aportuguesar. Tamén describe a posicionamento do autor diante do
emprego de determinadas grafías e diferentes signos gráficos. A seguir, céntrase no comentario das características ortográficas e
dialectais da obra poética do autor do Ribeiro, salientando a influencia que exerceu a lingua aprendida nos primeiros anos nesta
comarca ourensá.
- Teresa Monteagudo, “O labor xornalístico de Eladio Rodríguez González”, pp. 107-124.

Percorrido descritivo polas colaboracións deste autor na prensa da súa época a través de máis de corenta xornais e revistas
galegos, e de máis dunha ducia foráneos. A autora indica os datos do medio no que se publica e as características do texto
publicado, salientando a inmensidade do labor xornalístico de Eladio Rodríguez, así como o traballo de redactor en La
Mañana, Revista Gallega e El Noroeste, do que foi director. Neste último medio, destaca a posta en marcha de suplementos
como ¡Terra a nosa! e Nós.
- Clodio González Pérez, “O Ribeiro na vida e na obra de Eladio Rodríguez González”, pp. 125-184.
Este extenso e documentado percorrido biobibliográfico a través da presencia do Ribeiro na vida e na obra do autor
homenaxeado no día das Letras Galegas do ano 2001 está estructurado en seis partes. Na primeira ocúpase de falar dos
devanceiros de Eladio Rodríguez, achegando documentación como partida de nacemento ou acta do matrimonio dos pais e do
seu tío Matías. A segunda parte está centrada na etapa formativa deste autor, sobre todo a que se desenvolveu en San Clodio. Os
dous seguintes epígrafes abordan, respectivamente, a descrición da comarca do Ribeiro que coñeceu o autor e aqueles textos,
tanto publicados en libro como na prensa, que se sitúan ou que tratan aspectos relacionados coa terra que o viu nacer. A seguir,
clasifica a presencia desta comarca ourensá na súa obra nos seguintes apartados: poemas, prosa, traballos en revista,
vocabulario, refraneiro e cultura popular. Finalmente, describe as homenaxes que lle brindaron os seus paisanos como mostra
de agradecemento.
- X. Amancio Liñares Giraut, “Eladio Rodríguez: xornalismo e praxe cultural”, pp. 185-210.

Achegamento a dúas facetas fundamentais da biografía do escritor de Leiro, a xornalística e o activismo cultural. Sobre a súa
presencia nos medios, afirma que esta responde a unha “paixón intelectual” e a unha valoración da prensa típica dos
galeguistas como canle de difusión e adoutrinamento. O repaso desta súa actividade xornalística encétase coas primeiras
colaboracións sendo mozo, en O Tío Marcos da Portela e A Gaita Gallega, entre outras cabeceiras, mais detense na súa etapa
coruñesa e no labor como redactor-xefe de El Noroeste (e o seu suplemento “Nós. Páxinas Gallegas”) e como colaborador de
A Nosa Terra, dous voceiros fundamentais do galeguismo, ademais de citar todos aqueles medios nos que participou en
Galicia e fóra dela. En canto á praxe cultural, dá conta de todas aquelas iniciativas e entidades culturais nas que participou
(certames poéticos, Liga Gallega da Coruña, Cova Céltica, Irmandades da Fala, Solidaridad Gallega, Coro Cántigas da Terra,
entre outras) ao tempo que deixa para un tratamento máis completo o labor na Academia Galega, na que participou como un
dos primeiros corenta membros de partida, como secretario (1920), como presidente (1926) e como colaborador constante no
Boletín da Real Academia Galega. Nun Anexo final, inclúe unha relación de todas as súas colaboracións na prensa.
- Marcos Valcárcel, “Unha visión da aldea no seu tempo: entre os cambios e as resistencias do mundo labrego”, pp. 225

244.
Analiza a poética de Eladio Rodríguez ao redor dos dous “fíos vitais” da súa obra: o “amor á Terra” e o “amor á aldea”. Deste
xeito, aclara que a concepción poética do autor renuncia á experimentación vangardista para se mover en

parámetros patrióticos e na identificación coa natureza e o ámbito campesiño na liña dos chamados “epígonos” rexurdimentistas
e desenvolve esta hipótese de análise en cada un dos seus poemarios: Folerpas (1894), que segue as liñas típicas do
Rexurdimento co predominio do costumismo e con motivos secundarios como a dicotomía rural-ubano, a poesía civil, etc.;
Raza e Terra (1922), continuador en gran parte do anterior, engade a veta agrarista e a poesía da paisaxe; e Oraciós campesiñas
(1927), libro unitario que converte as xentes, os labores e as paisaxes campesiñas en verdadeiro locus amoenus do poeta, ao
tempo que fai presentes poemas de homenaxe, agraristas, franciscanistas e, como un dos maiores logros, a “oración poética” e
un tratamento case panteísta da paisaxe. Conclúe lembrando esa loita cos novos modelos poéticos dos anos 20 e destacando a
súa coherencia e o valor etnográfico desta obra.

- Xosé Manuel Domínguez Prieto, “Mística e relixiosidade da terra en Oraciós Campesiñas”, pp. 245-262.
Reflexiona sobre a mística e a relixiosidade como elementos básicos que a crítica ten apuntado tradicionalmente en Oracións
campesiñas, de Eladio Rodríguez, pero dende unha óptica contraposta. A súa lectura parte dunha premisa básica da que se
derivan todas as demais: as referencias ao trascendental e ao divino neste libro son escasas e máis que nada expresións propias
da fraseoloxía popular que non adoita usar en sentido literal; en definitiva, que os poemas non “rezan” a Deus, senón á TerraNai. Así, cre que a relixiosidade é do tipo dun “naturalismo extremo”, non panteísta, senón unha divinización da Terra,
substituta de Deus. Polo tanto, di que hai unha trasvalorización dos valores asignados a Deus cara á natureza, Nai da que todo
sae e á que todo volve. E é, en consecuencia, unha poesía redentora e fecundante, oracións á Terra (o Ribeiro natal) na que o
home descansa para sempre e na que os labores campesiños e os

campos son “santuarios”, son “liturxia e oración”. A Terra, afirma tamén, é un elemento fundamental da tradición e a
cosmovisión galega, de aí a vea patriótica da súa obra. A seguir, procura exemplos nestes versos de que a simboloxía relixiosa
católica é un recurso estilístico e un valor etnolóxico propio da tradición, á vez que di que o termo “místico” equivale a
“misterioso” e ao “acougo” propio do estado emocional provocado pola vivencia da natureza sendo a “hora mística” a do solpor
e a noite.

IV. 3. Publicacións en revistas
Alonso Montero, Xesús, “7 de setembro de 1943: o meu encontro con don Eladio Rodríguez González”,
Grial, nº 150, Tomo XXXIX, abril-maio-xuño 2001, pp. 227-231.
Describe a maneira en que descubriu uns versos escritos en galego e que falaban da súa comarca do Ribeiro cando só tiña 14
anos. Manifesta que para el foi toda unha sorpresa atopalos nun progama de festas de Ribadavia e ver que estaban asinados por
Eladio Rodríguez, personaxe que descoñecía totalmente. A partir destes versos, que aprendeu de memoria, soubo máis cousas
deste autor gracias ao seu mestre, quen lle deixou a obra Oraciós campesiñas de 1927, onde había tamén moitos outros poemas
de tema ribeirao, aínda que sinala que o que quedou no cerne do seu espírito para sempre foi o antedito. Ademais desta visión
particular de Eladio Rodríguez, dá conta de que a homenaxe que se lle rende no 2001 vén reparar só en parte a insensibilidade e
desleixo dos responsábeis da cultura comarcal. Finalmente, alude á magna obra que constitúe o seu Diccionario enciclopédico e
ao feito de que con el non conseguiu recoñecemento inmediato ningún, nin sequera diñeiro ou a satisfacción de ver editada esta
obra en vida.

Álvarez Ruíz de Ojeda, Victoria, “Eladio Rodríguez González e a Real Academia Galega. Crónica e
epistolario”, Boletín da Real Academia Galega, nº 362, 2001, pp. 9-67.
Comeza sinalando a autora que os seus propósitos con este artigo son os dar a coñecer o traballo de Eladio Rodríguez como
presidente da RAG, e tamén sacar á luz o epistolario entre o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2001 e Casto
Sampedro, Enrique Rajoy e Ramón Otero Pedrayo. Repasa a vida da Academia dende a súa constitución no 1905 ata 1949, os
seus obxectivos iniciais, os traballos realizados e a ideoloxía subxacente das súas actividades. Describe a relación de Eladio
Rodríguez coa Academia, como secretario entre 1920 e 1926, e como presidente entre 1926 e 1934. Dá a coñecer que as razón
que levaron á súa elección foron “o amor á lingua galega, por unha parte, e, por outra, a súa ideoloxía tradicionalista e
conservadora, unidas a unhas cualidades persoais da honradez, modestia e desexo de compracer a todos”. A seguir, explica a
posición da RAG durante o período republicano, decididamente favorábel ao Estatuto de Autonomía. Finalmente, comenta os
motivos que o levaron a dimitir no ano 1934, salientando a súa dedicación á elaboración do diccionario nos difíciles anos da
Guerra Civil e nos primeiros da posguerra. Finalmente, reproduce doce cartas entre Eladio Rodríguez e Casto Sampedro,
Enrique Rajoy e Ramón Otero Pedrayo.

Dasilva, Xosé Manuel, “O vello Eladio Rodríguez González e o manifesto ¡Máis alá!, Boletín Galego de
Literatura, nº 25, “Estudios”, 1º Semestre 2001, pp. 7-34.
Neste artigo estructurado en cinco epígrafes, ademais de limiar e conclusións, estudia a relación de Eladio Rodríguez González
co manifesto “¡Máis alá!”. Explica cómo se elaborou o manifesto vangardista e céntrase nas críticas aos vellos, entre os que se
atopaba o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2001. Tamén comenta a recepción do manifesto por parte de Risco
e de Eladio Rodríguez, este último no prólogo de Cantigas y Cantares de Mario Canda. Xustifica as súas afirmacións a través
de abondosas citas de publicacións da época.

______, “Ramón Cabanillas e Eladio Rodríguez González A saudade nos poetas gallegos”, Boletín
Galego de Literatura, nº 25, “Libros”, 1º semestre 2001, pp. 211-216.
Felicita aos promotores da publicación do discurso de ingreso de Ramón Cabanillas na RAG por contribuír a dar a coñecer
feitos importantes da vida de Eladio Rodríguez González, aínda cando este ocupe un lugar secundario na publicación e no acto
propiamente dito. Describe con todo detalle as circunstancias que rodearon esta chegada de Cabanillas á Academia Galega, así
como as liñas principais sobre as que xira o seu discurso. Analiza tamén o contido da resposta a cargo do autor homenaxedado
no Día das Letras Galega do 2001. Salienta que a intervención do autor de

Cambados é unha aproximación ao saudosismo portugués, nomeadamente a Teixeira de Pascoaes, que tanto ten servido de
referencia na obra do galego.

Delgado Corral, Concepción, “Dúas versións da composición ‘O puzo do Lago’ de Eladio Rodríguez
González”, Anuario Brigantino, nº 23, “Arte, Literatura, Antropoloxía”, 2001, pp. 495
524.
Achega ás dúas versións publicadas do poema de Eladio Rodríguez González “O puzo do Lago” na que comeza por situar
dentro da época ao autor, tomando como referencia as adscricións dos estudios de Ricardo Carballo Calero e Francisco
Fernández del Riego. Repasa brevemente a obra do lexicógrafo ourensán, prestando especial atención á súa participación en
certames literarios como os Xogos Froraes convocados polo xornal betanceiro Las Mariñas en 1886 e1887, nos que Eladio
Rodríguez foi premiado por cinco das súas composicións, entre elas “O puzo do Lago”, e publicadas logo todas en Folerpas
(1894). Sobre este poema sinala que foi premiado na modalidade IV que atendía á mellor lenda da Virxe, e que fora presentado
baixo o lema “Eu non quero ir a Betanzos/gana-lo prémeo ofrecido/sinon para lembrar somentes/o que temos esquecido”.
Explica que está estructurado en doce partes e con predominio do octosílabo, no que a voz lírica sinala que esta lenda a
escoitou, gaba o pasado fronte ao presente e o futuro, e localiza a historia no ano 840 no Carballiño. Sinala que esta
composición apareceu oito anos despois en Folerpas pero con grandes variantes. Aclara que o tamaño é menor pero non afecta
á liña arguemental na que o autor busca unha lingua máis culta e unha mellor expresión lírica. A seguir indica
pormenorizadamente cadanseu cambio para acabar reproducindo as dúas versións.

______,

“A estrea de Don Eladio Rodríguez González como participante nos xogos florais”, Boletín da
Real Academia Galega, nº 362, 2001, pp. 69-79.
Despois de realizar unha síntese biobibliográfica pola traxectoria de Eladio Rodríguez González, e de analizar a evolución e a
importancia dos certames literarios anuais, céntrase na participación do autor do Ribeiro en xogos florais de Betanzos,
Pontevedra, Tui, Lugo, Santiago, etc, destacando a cantidade de galardóns e mencións honoríficas acadadas. A seguir, estudia
formal e tematicamente as cinco composicións de Eladio Rodríguez que resultaron premiadas nalgunha das modalidades dos
certames promovidos pola xornal Las Mariñas de Betanzos nos anos 1886 e 1887. Considera que son unha boa mostra das
características do autor porque “seguen a tradición da poesía realista– costumista (...) cunha actitude de compromiso que non
chega a convertelas en poesía social” En canto ás influencias, considérao máis próximo a Lamas que a Curros ou Cabanillas.
Finalmente, opina que os xogos florais de Betanzos supoñen un avance con respecto aos da Coruña para a normalización da
lingua galega, pero aínda non chegan ao nivel de galeguización que tiveron os de Tui.

Fernández Fernández, Xosé, “D. Eladio, zume do Ribeiro na Real Academia Galega”, Raigame,nº 13,
“Especial Letras Galegas”, maio 2001, pp. 73-81.
Afronta a vida de D. Eladio dende dúas perspectivas, como home do Ribeiro e como cidadán da Coruña. Explica que a nenez influíu
decisivamente na súa obra, nomeadamente no Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano. A seguir, comenta os premios que
acadou en diversos certames de finais do século XIX e comezos do XX, conseguindo, xa que logo, un prestixio que o levou a
relacionarse con boa parte dos galeguistas daquel momento. Caracteriza todo o seu traballo pola laboriosidade, tanto na obra de
creación como na xornalística. Nun epígrafe especial explica o proceso que

o levou a presidir a RAG e os principais eventos nos que participou dende que ostentou este cargo. Finalmente, salienta a
riqueza do intercambio epistolar que mantivo, e cita como máis destacada a correspondencia con Marcelo Macías.

González Pérez, Clodio, “Eladio Rodríguez González: o Home, a Obra, a Terra”, Raigame, nº 13,
“Especial Letras Galegas”, maio 2001, pp. 83-94.
Artigo estructurado en tres partes que se centran, respectivamente, na vida, na obra e na relación de Eladio Rodríguez coa terra
do Ribeiro que o viu nacer. Na primeira inclúe a partida de nacemento e diversos datos sobre a súa infancia e o paso pola
escola. Tamén reflicte o cambio que supuxo para el a chegada á cidade da Coruña, a colaboración na prensa e a asistencia ao
faladoiro da Cova Céltica. Na segunda parte fai un percorrido cronolóxico polas súas publicacións, salientando, ademais dos
libros publicados, as colaboracións xornalísticas. Ten un epígrafe á parte para o Diccionario enciclopédico Gallego-Castellano.
Finalmente, en “a terra” refírese ao seu Ribeiro, ao vencellamento coa terra natal, que se reflicte tanto na vida coma na obra.

Lorenzo, Ramón, “Eladio Rodríguez González und die Lexikographie des Galicischen”, Galicien
Magazin, nº 12, “Beiträge”, decembro 2001, pp. 33-40.
Con este artigo Ramón Lorenzo quere destacar o labor lexicográfico de Eladio Rodríguez, homenaxeado o Días das Letras
Galegas 2001, labor que callou fundamentalmente coa realización do máis importante diccionario de galego previo á creación
en 1971 do Instituto da Lingua Galega. Presenta un extenso panorama da lexicografía do galego, empezando no século XV,
momento no que comezou facerse patente a perda de prestixio que sufría a lingua galega. Na última parte do artigo céntrase no
Diccionario Enciclopédico de Eladio Rodríguez. Comenta os distintos estadios polos que pasou a elaboración do diccionario,
que non foi publicado por Galaxia ata despois da morte do autor (1958, 1960, 1961). Como características do diccionario,
indica que hai unha grande diferencia na elaboración das primeiras entradas, sobre todo da letra A ao E. Non se debería falar
dun diccionario enciclopédico de forma estricta, pois non recolle onomástica, anque si información variada de tipo
antropolóxico, histórico, xeográfico, literario, etc. Critícalle un certo antilusitanismo, que o leva a desprezar formas
propiamente galegas, como arquivo, cor, posuír, xexuar, e dar preferencia ás correspondencias máis achegadas ao castelán.
Apunta finalmente a necesidade de que se faga unha edición crítica da obra.

Mariño Paz, Ramón, “Unha biografía de Eladio Rodríguez González. Letras Galegas 2001”, Revista
Galega do Ensino, “Colaboracións especiais”, nº 31, maio 2001, pp. 17-40.
Ofrécese unha minuciosa semblanza da vida e da obra do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas. Relátanse, en primeiro
lugar, os anos da infancia e da mocidade de Eladio Rodríguez, concedendo especial relevancia aos seus inicios na poesía. A
continuación, a atención céntrase na súa integración na sociedade coruñesa e no seu contacto co rexionalismo galego. Alúdese,
así mesmo, ás posteriores incursións no eido da lírica e aténdese ao labor que levou a cabo como secretario e como presidente
da Real Academia Galega. Remátase salientado a súa constante adicación ao Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano e
comentando as experiencias que marcaron os últimos anos da súa vida.

Monteagudo, Teresa, “Eladio Rodríguez González, unha vida e unha obra solidarias”, Encrucillada.
Revista galega de pensamento cristián, nº 122, “Estudios”, marzo-abril 2001, pp. 5/109-21/125.
Amplo estudio de investigación sobre a vida e a obra de Eladio Rodríguez González, homenaxeado no Día das Letras Galegas.
O artigo divídese en varios apartados titulados “Achega biográfica”, “A presencia relixiosa na obra poética de don Eladio”, “A
visión do mundo que espella a obra lexicográfica do autor” e “Bibliografía”. No primeiro apartado alude, inicialmente, á súa
formación e á súa familia. A seguir, céntrase no seu labor xornalístico na revista ourensá O tío Marcos d’a Portela e nas
revistas cubanas A Gaita Gallega e Galicia Moderna. Así mesmo, cita outras moitas revistas nas que colaborou ao longo da súa
vida, entre outras, A Fuliada, Alfar, El Compostelano, Galicia Gráfica, A Monteira, Suevia, Follas Novas ou Vida Gallega. A
seguir, céntrase no seu labor poético e a súa faceta de académico comprometido. No segundo apartado, alude á presencia
relixiosa na súa obra poética e céntrase na temática (o franciscanismo, a poesía centrada en Galicia, a poesía baseada nas xentes
galegas e os poemas de homenaxe). Ofrece, así mesmo, unha valoración estética das composicións. No terceiro apartado, revisa
con detalle a lexicografía do autor e, para rematar, ofrece unha breve bibliografía.

Piñeiro, Antonio, “Eladio Rodríguez: a alma das palabras”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº
49, “Ourensán do mes”, maio 2001, p. 42.
Resáltase a importancia de Eladio Rodríguez González dentro da lingua galega co seu Diccionario enciclopédico gallegocastellano e remátase este artigo reproducindo as palabras que Otero Pedrayo lle dedicou a Eladio no limiar “deste inxente
traballo de esculca” que é o diccionario enciclopédico de Eladio.

Rodríguez González, Olivia, “A poesía de Eladio Rodríguez González”, Boletín da Real Academia
Galega, nº 362, 2001, pp. 81-95.
Sinala a autora, inicialmente, que é lendo a obra poética de Rodríguez González onde descubrimos “unha atractiva
personalidade, unha mestura de grandiosa vaidade de poeta e extremada humildade como intelectual”. Salienta a gran
capacidade versificadora do poeta do Ribeiro polo “dominio do ritmo e o seu elevado sentido musical”. A seguir, ocúpase das
influencias e da crítica que mereceu a obra deste autor, agrupando a producción nos seguintes temas: “poesía costumista”,
“poesía social”, “poesía de circunstancias” e “poesía de sentimento da terra”. Finalmente, reproduce e analiza os poemas
titulados “¡Canté!...” e “Oración sen nome”.

Santamarina, Antón, “O Diccionario enciclopédico gallego-castellano de Don Eladio Rodríguez
González. Algunhas reflexións sobre a súa historia externa e o seu significado na lexicografía galega”,
Grial, nº 150, Tomo XXXIX, abril-maio-xuño 2001, pp. 233-249.
Comeza aludindo ao gran descoñecemento que existe sobre a figura de Eladio Rodríguez, de quen di que en xeral, a historia da
cultura galega foi inxusta con el. Sobre esta cuestión destaca que na Gran Enciclopedia Gallega é tratado nunha das columnas
máis cativas, apuntando por outro lado que os únicos textos que ata ese ano lle fixeron algo de honor foron os de Otero Pedrayo
no Libro dos amigos de 1953 e no prólogo que escribe ao seu diccionario en 1958. A pesar desta falta de información, Antón
Santamarina alude aos datos biográficos que se teñen del e presuponlle ademais unha formación humanística bastante seria que
se deixa ver na súa obra. Para constatar esta formación cultural menciona tamén a “extensa biblioteca” que deixou na súa casa e
da que bota man para elaborar as entradas sobre o seu diccionario. Seguidamente, fai unha ampla achega ao labor de Eladio
Rodríguez como lexicógrafo. A este respecto comenta que a grande obra deste autor non é só un diccionario, aspecto que xa el
debeu notar ao engadirlle o de enciclopédico, aínda que Santamarina opina que só son enciclopédicas certas entradas referidas a
Galicia especificamente. Fai, ademais, un repaso polas notas de prensa que ían aparecendo antes da Guerra Civil para anunciar
a saída desta obra e ten en conta tamén algunhas cartas persoais para poder fixar unha data de comezo e remate deste
diccionario ou para descubrir a razón da existencia de dúas versións distintas. Sen embargo, a pesar dos datos recollidos, cre
que quedan aínda moitas incógnitas por dilucidar sobre esta obra. Finalmente, fai referencia a que este volume, que se publicou
postumamente, foi

a fonte principal de todos os posteriores, e que sería unha gloria póstuma que algún día os diccionaristas e as editoriais lle
rendesen unha grande homenaxe nacional.

______, “Eladio Rodríguez González no seu ano”, A Trabe de Ouro, nº 48, “Crónica”, outubronovembro-decembro 2001, pp. 125/557-128/560.
Comeza sinalando que con motivo da celebración do Día das Letras Galegas dedicado a Eladio Rodríguez, se deron a coñecer as
diferentes facetas que este desenvolveu ao longo da súa vida. Malia non tratarse dunha gran figura poética ou xornalística,
considera que o traballo de homes coma el foi fundamental nunha situación tan precaria como a que vivía a cultura galega.
Afirma que o ribeirao destaca verdadeiramente na lexicografía, que co seu diccionario se converteu en referente desta disciplina
ata os nosos días. Alude ás características que presenta a edición deste diccionario publicado por Galaxia en comparación coa
obra elaborada orixinalmente, en especial atendendo á reducción de entradas, á actualización que se fixo da lingua ou a datación
do traballo levado a cabo por Eladio Rodríguez. Móstrase de acordo coa reducción de entradas e actualización da lingua
practicada por Galaxia, debido primeiro ao orzamento de publicación dunha obra destas características e no segundo pola
facilidade que ao lector lle supón unha lingua próxima. Tamén se pregunta en qué medida lle afecta a este autor o levantamento
militar de 1936 e alude ao feito de que compaxinara a súa empresa particular coa presidencia da Real Academia Galega, na que
tamén se estaba elaborando un diccionario.

Seoane , Isabel, “Eladio Rodríguez e o primeiro diccionario da Real Academia Galega”, Boletín da Real
Academia Galega, nº 362, pp. 97–133.
Ademais de se referir ao proceso polo cal Eladio Rodríguez González chegou á presidencia da RAG, Isabel Seoane explica
detalladamente, acudindo á prensa da época e ás actas da institución antedita, os avatares polos que pasou a publicación do
Diccionario da Real Academia Galega, nomeadamente as dificultades económicas que levaron á suspensión da súa publicación
por entregas no ano 1928. Finalmente, inclúe tres apéndices; o primeiro con correspondencia de César Vaamonde Lores, o
segundo con cartas entre Amor Meilán e Eladio Rodríguez, e o terceiro con diversas cartas e actos referidos á publicación do
DRAG.

Valcárcel, Marcos, “Don Ramón e don Eladio”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 46,
“Efemérides”, febreiro 2001, pp. 24-27.
Repasa os perfís biográficos de Otero Pedrayo e de Eladio Rodríguez González que neste ano 2001 coinciden en dúas
homenaxes, o primeiro ao se cumpriren os 25 anos da súa morte e o segundo ao dedicarlle o Día das Letras Galegas. Indica as
múltiples empresas culturais e políticas nos que participaron xuntos –Irmandades da Fala, Seminario de Estudos Galegos,
xornais, etc.– e describe tres homenaxes que Otero lle dedicou a Eladio xa morto: en 1949 nun acto literario en Ourense; en
1953 cando o inclúe no seu O libro dos amigos; e mais en 1958 ao escribir o limiar do Diccionario enciclopédico gallegocastellano.

Vázquez Rodríguez, Pilar, “Eladio Rodríguez e Betanzos”, A Xanela, nº 11, “A nosa historia”, primavera
2001, p. 16.
Amósanse os diferentes momentos nos que a vida e obra de Eladio Rodríguez González estiveron vinculados con Betanzos: nos
dous primeiros Xogos Florais de Betanzos (1886 e 1887); coa publicación en 1929 do poema “Crisol da Raza” –que se
reproduce neste artigo– dentro da Guía del turista da Casa Núñez; en 1930 nun acto como presidente da RAG e mais coas súas
colaboracións na revista Betanzos do Centro Social de Betanzos de Buenos Aires.

______, “Datas na vida de don Eladio Rodríguez”, A Xanela, nº 11, “Festa das Letras”, primavera 2001,
p. 17.
Repaso cronobiográfico á figura de Eladio Rodríguez González dende o seu nacemento, en 1864, ata a celebración do seu
centenario en 1964 por parte da RAG na Coruña. Entre os feitos máis sobranceiros aparecen as súas abondosas colaboracións
en prensa, o contacto que mantivo cos galeguistas, a súa pertenza á primeira Irmandade de Amigos da Fala, a dirección do
suplemento de El Noroeste, “Nós, páxinas galegas” que el dirixe ou as súas obras poéticas aparecidas en 1894, Folerpas, en
1922 Raza e Terra, e en 1927 Oraciós campesiñas.

IV. 4 Publicacións en xornais: estudios e recensións
Blanco Rivas, M., “Un monumento único da lexicografía galega”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 206, 28
abril 2001, p. 2.
Ofrece os datos técnicos referidos ao Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano de Eladio Rodríguez González, e lembra
as circunstancias que rodearon e dificultaron a súa publicación. Compara a elaboración desta obra por parte dunha única persoa,
co que sería un diccionario enciclopédico na actualidade cun equipo de redactores e con medios técnicos axeitados. Reproduce
as laudatorias palabras verquidas por Ramón Otero Pedrayo no prólogo.

Calvo, Tucho (coord.), “Eladio Rodríguez González”, La Voz de Galicia, “El Pueblo Gallego”, 10 maio
2001, pp. 1-28.
Suplemento especial do Día das Letras Galegas en honra do lexicógrafo ourensán Eladio Rodríguez González. Realízase un
completo estudio dos episodios máis relevantes da súa vida, así como dos fíos arredor dos cales se tece toda a súa obra,
deténdose especialmente no comentario do seu monumental traballo lexicográfico, o Diccionario enciclopédico gallegocastellano. Asemade, ao longo destas páxinas, van aparecendo esparexidas entradas do seu diccionario enciclopédico coas súas
correspondentes definicións. Recóllense os seguintes artigos asinados:

- Antón Santamarina, “A fonte de tódolos diccionarios”, pp. 2-3.
Despois de pór de manifesto o descoñecemento que existe de gran parte da vida de Eladio Rodríguez, alude á súa rica
formación “autodidacta”, así como á súa excepcional obra lexicográfica, o Diccionario enciclopédico gallegocastellano.
Tomando como referencia palabras de Otero Pedrayo, “principal biógrafo” do homenaxeado, subliña a singularidade deste
ambicioso proxecto ao que, di, o autor de Oraciós campesiñas dedicou toda unha vida. Asemade, comenta certos aspectos
relacionados coa elaboración e publicación do diccionario, salientando que o traballo segue a ser “fonte principal” de todo labor
lexicográfico.
- Francisco Fernández del Riego, “Don Eladio entre o Ribeiro e A Coruña”, p. 4.

Despois de pór de manifesto a importancia da comarca ourensá do Riberio de Avia e da cidade da Coruña na obra de Eladio
Rodríguez, realiza un percorrido polo seu inxente labor a prol das Letras Galegas en diferentes eidos. Alude, así pois, ás súas
facetas como xornalista, poeta e ás distintas actividades culturais nas que se involucrou o ourensán, salientando a súa obra
lexicográfica, onde, di, está recollida a alma do pobo galego.
- Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, “Medio século na Academia Galega”, pp. 5-7.
Realiza un amplo percorrido polo “case medio século de historia” da Real Academia Galega que lle tocou vivir a don Eladio.
Tras establecer tres etapas, “Presidencia de Murguía”, “Da Dictadura á República” e “A Academia en guerra”, comenta os
acontecementos máis relevantes do devir histórico da insigne institución, pondo de relevo diferentes problemas. Así mesmo,
tamén alude ao papel do autor de Folerpas na Real Academia, subliñando que a súa foi unha “tarefa conciliadora” a pesar de
certo malestar.
- María Álvarez de la Granja e Ernesto González Seoane, “Unha historia aínda inacabada”, pp. 8-9.

Alúdese ás diversas “versións manuscritas” do Diccionario enciclopédico gallego-castellano, apuntando que estas foron tres
baseándose en diferentes indicios. Así mesmo, faise referencia á edición publicada por Galaxia, criticando os

cambios que a editorial viguesa realizou no documento orixinal. Por iso, remátase lembrándolle a Galaxia “a débeda” que ten
co autor de Oraciós campesinas, de sacar do prelo a obra tal como foi ideada.

- Xoán González Millán, “Entre a autoridade lexicográfica e a literaria”, pp. 10-11.
Fai un sucinto repaso pola historia da lexicografía galega anterior ao labor de Eladio Rodríguez, sinalando “as inevitables
conexións entre o discurso lexicográfico e o literario”. Ademais, subliña que o Diccionario enciclopédico gallego-castellano do
egrexio xornalista ourensán foi o derradeiro “diccionario de autoridades” do XX, realizando logo algunhas consideracións sobre
este. Pon de manifesto as diferencias entre o proxecto ideado polo autor de Folerpas e a publicación de Galaxia, así como alude
ás súas fontes, salientando todo o referido á literatura.
- X. L. Franco Grande, “O apéndice do diccionario”, pp. 12-13.
Retrocede uns corenta anos no tempo e lembra o seu primeiro contacto co Diccionario enciclopédico gallego-castellano de don
Eladio da man de Ramón Piñeiro. Así mesmo, fai referencia á elaboración do apéndice, ordenado por Xosé Luís Méndez Ferrín
e Bernardino Graña, que leva a edición de Galaxia, nomeando aos que en tal proxecto participaron.
- Camilo Fernández Valdehorras, “A ponla dourada da tradición enxebre”, pp. 14-15.

Aborda a análise de certos aspectos relativos ao Diccionario enciclopédico gallego-castellano, ao que considera como a
“plasmación do ser de Galicia como tradición enxebre aberta ao universal”. Logo dun fervoroso comezo cunhas verbas de
Otero Pedrayo sobre a obra, fai referencia ás súas características máis significativas e ao seu valor, fontes e metodoloxía, así
como á edición de Galaxia. Indica que o diccionario, incluíndo información de diversa índole – lingüística, literaria,
cultural,...– foi “concebido como unha miscelánea de diccionario de lingua e enciclopedia”, aínda que, di, se cuestiona, en
certo modo, o seu carácter enciclopédico dende a perspectiva actual. Por outro lado, pon de manifesto que sexa un excelente
testemuño dun determinado período histórico, mais sinala certa imparcialidade por parte de Eladio Rodríguez. Conclúe
salientando que “Galicia segue a perder irreparablemente o seu antigo e máis fermoso patrimonio”, nembargantes afirma que
“mentres a obra de don Eladio sexa amada e usada polos galegos, a ponla dourada da tradición enxebre seguirá a reverdecer”.
- Xan Carlos Lagares, “Don Eladio e o galego común”, pp. 18-19.

Comenta certos aspectos lingüísticos relativos á escrita de Eladio Rodríguez, manifestando que a súa obra “achega valiosas
informacións sobre os pasos seguidos na conformación dun modelo de galego común”. Apunta, así mesmo, que
o seu galego se caracteriza por “ser fiel á lingua popular”, así como polo seu “interdialectalismo”. Remata criticando que hoxe
na literatura se manipulen as “versións orixinais” convertendo a súa lingua ao estándar, ademais de reclamar “unha certa
pedagoxía lingüística que non falsee a realidade”.

- Xosé C. Sierra Rodríguez, “O etnográfico en Eladio Rodríguez”, p. 20.
Tras facer referencia a certos aspectos “precedentes da configuración académica da antropoloxía contemporánea”, pon de
manifesto o importante tesouro etnográfico que se agocha na obra lexicográfica de don Eladio, destacando a relevancia desta
como importante testemuño da “cultura agraria de Galicia”. E, sen faltar unha reflexión sobre ese carácter etnográfico, cualifica
o Diccionario enciclopédico como un “arquivo ateigado de memorias limitadas a un tempo e asociadas a distintos lugares”.

- Olivia Rodríguez González, “Papá Eladio”, p. 21.
Varias netas do homenaxeado lembran o seu ilustre avó, ao que cualifican como un home humilde, intelixente e un “traballador
incansable”. Rescatan do pasado os momentos que pasaban sendo nenas na casa dos seus avós, recordando como o ourensán
traballaba no seu diccionario. Así mesmo, salientan que don Eladio foi un “auténtico galego que loitaba por Galicia”.

- Marcos Valcárcel, “O mundo campesino nos versos de don Eladio”, pp. 22-23.
Realiza un breve percorrido pola obra poética de Eladio Rodríguez, analizando as súas principais claves temáticas e influencias.
Apunta que o lexicógrafo retrata apaixonadamente a aldea, ao tempo que denuncia a opresión do

campesiñado, aínda que, di, presenta aos labregos como “escravos sometidos sen protesta”. Así mesmo, alude á “intensa
identificación entre home, natureza e sacralidade” nos poemas do ourensán.
- Xesús Alonso Montero, “Dous apropósitos de autoría compartida”, pp. 24-25.
Fai referencia ás dúas pezas de teatro, en castelán, que Eladio Rodríguez escribiu coa colaboración de Alfredo de la Fuente, La
última broma (1897) e La última broma definitivamente y perdón que no lo volveremos a hacer más o el gachó del cisne
(1898). Apunta que nestas obras, feitas para seren representadas no carnaval, o galego fica reducido só aos personaxes do pobo.
Así mesmo, alude ás palabras dun destes personaxes, Xan Peisano, quen realiza un apaixonado alegato a favor da autonomía de
Galicia, aventurando que estas verbas son fillas da pluma do ourensán. Por outra banda, refírese ao tema da perda de Cuba,
tamén presente aquí.
- Xesús Alonso Montero, “Cronoloxía biobibliográfica”, pp. 26-27.
Alude aos episodios máis significativos da biografía de Eladio Rodríguez, así como a varias homenaxes e publicacións
realizadas trala súa morte. Tamén, nos presenta unha achega bibliográfica.

Monteagudo, Teresa, “Un home comprometido coa terra”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
76, 13 maio 2001, pp. 7/14.
Comézase salientando o carácter polifacético da achega de Eladio Rodríguez González á nosa cultura. Ofrécense, ademais,
diversos datos biográficos sobre este autor. A atención céntrase logo na súa actividade xornalística, salientando
o seu compromiso con Galicia. A continuación, reflexiónase sobre os seus escritos líricos, chegando a presentalo como un
“poeta da terra” e alúdese á tenacidade amosada no seu traballo como lexicógrafo, para rematar destacando a súa vinculación
coa Academia Galega e o seu labor como dinamizador da cultura galega

VV. AA., “Apañador de palabras”, A Nosa Terra, nº 977, 17 maio 2001, pp. 1-16.
Suplemento conmemorativo do Día das Letras Galegas co que o semanario galego se suma aos actos de homenaxe a Eladio
Rodríguez. Pretende ser “un álbum de fotografías” dunha persoa que dedicou toda unha vida á elaboración dun diccionario
básico para a lexicografía galega. Por outra parte, estas páxinas acollen a serie “pintores d´almas”, que vén ser unha restra de
poemas que o ourensán dedicou en varios xornais a numerosos pintores e escultores que consagraron a súa obra a Galicia.
Adxúntanse os seguintes artigos asinados:
- Xosé Ramón Freixeiro Mato, “Un lexicógrafo para as Letras Galegas”, pp. 2-3.
Pon de manifesto que Eladio Rodríguez non é o primeiro lingüista ao que se lle dedica o Día das Letras Galegas, sinalando os
precedentes. Apunta, así mesmo, os motivos polos que o autor de Folerpas é merecente desta honra, subliñando o seu traballo
como lexicógrafo ou o intenso labor levado a cabo na Real Academia Galega.
- Rafael Chacón Calvar e Manuel Rodríguez Alonso, pp. 4-5.
Ponse de relevancia o valor do Diccionario enciclopédico gallego-castellano de Eladio Rodríguez, salientando que nel recolleu
“o tesouro cultural, etnográfico e histórico do pobo”, así como o “léxico literario” que, di, os diccionarios actuais, polo xeral,
ignoran ou dan por incorrecto. Asemade, realízase unha crítica de varios traballos lexicográficos de

hoxe, indicando multitude de erros. Remátase coa arela dun diccionario para a lingua galega que responda aos intereses da nosa
lingua.
- Xoán Carlos Lagares, “Home-recordo”, p. 6.
Lembra primeiramente os obxectivos cos que se instituíu o Día das Letras Galegas e realiza un crítico balance do devir deste.
Céntrase logo no homenaxeado deste ano, de quen destaca o seu traballo lingüístico, restándolle importancia á súa faceta de
poeta, pois sinala que a súa poesía “está a ser lida desde o presente só como documento testemuñal”. Por outro lado, apunta que
a súa vida “permite trazarmos tamén a biografía dunha xeración que marcou dun xeito especial a nosa historia”. Remata coa
arela de sacar á luz todo o noso “patrimonio documental” sen esperar a que chegue o 17 de maio.
- X. L. Franco Grande, “Ninguén se atreveu a tanto”, p. 7.
Fervorosa exaltación do Diccionario enciclopédico, de Eladio Rodríguez. Subliña as dificultades coas que o ourensán acometeu
tal proxecto, salientando o seu mérito e valor. Así mesmo, realiza un sucinto comentario da obra, pondo de relevo que esta
“agocha o tesouro máis preciado da espiritualidade galega”.
- Francisco Calo Lourido, “A antropoloxía no Diccionario”, p. 8.

Salienta a importancia do Diccionario enciclopédico gallego-castellano, de Eladio Rodríguez para as nosas letras,
comentando parte das claves sobre as que este se asenta, así como algunha que outra curiosidade. Subliña que nas súas páxinas
se agocha “un mundo de sabedoría, toda a Galicia tradicional”, afirmando que ten “sabor de grande manual de antropoloxía”
da nosa terra.
- Gonzalo Gómez Caridad, “Un funcionario do concello da Coruña”, p. 10.
Fai referencia á “carreira administrativa” de Eladio Rodríguez no Concello da Coruña ao longo de corenta e nove anos. Apunta
que era tal o respecto e admiración que alí se lle tiña ao egrexio ourensán que se acorda “prestar un aval á publicación do
Diccionario enciclopédico gallego-castellano”. Asemade, lembra cando coñeceu ao homenaxeado, destacando del o seu
carácter “serio, mais moi tratable”. Conclúe afirmando que don Eladio nos legou “unha obra cultural e literaria de valor
incalculable”.
- J. S. Hourdis, “As perguntas ás que o pai non puido respostar”, p. 14.
Tras unha breve nota introductoria sobre Eladio Rodríguez, achégase unha entrevista ao seu fillo Xulio Rodríguez Yordi,
recollida en Vida Gallega (nº 755/56) no ano 1960. Pregúntaselle polo Diccionario enciclopédico gallego-castellano, tocando
aspectos relativos á súa elaboración e publicación, fontes e características. Remata cunha semblanza do entrevistado.

- Victorino Pérez Prieto, “Poesía do misticismo da terra”, p. 15.
Principia cunhas verbas de Cunqueiro, nas que se evidencia a súa relixiosidade, establecendo unha semellanza con don Eladio
neste sentido. Apunta que o autor de Folerpas foi un home de “fondas crenzas relixiosas cristiás” tal e como o demostra a súa
poesía, relacionando a súa fe co “ruralismo” que o caracterizaba.
- X. Enrique Acuña, “De cando don Eladio non quixo saír no cine”, p. 16.

Alude á negativa de Eladio Rodríguez de saír nun documental, que estaba a realizar a productora Celta Film de A. Rey Soto
sobre diversos persoeiros da cultura galega. Presenta dúas cartas deste último dirixidas ao autor de Oraciós campesiñas, nas que
se lle fai a petición, evidenciando a segunda a negativa de don Eladio.

VV. AA., “Día das Letras!”, Diario de Pontevedra, 17 maio 2001, pp. 1-8.
Suplemento especial centrado na figura e obra de Eladio Rodríguez. Ábrese cun artigo asinado polo egrexio ourensán en El
Noroeste, no que anunciaba o inicio da publicación dun anexo cultural neste xornal, “¡Terra Nosa!”, a modo de antoloxía de
textos de escritores galegos como Rosalía ou Curros, manifestando o seu compromiso coa lingua. A seguir, realízase un repaso
pola súa biografía, facendo referencia ao seu traballo como “animador cultural”, lexicógrafo, poeta e xornalista. Asemade,
Benxamín Casal nun breve percorrido pola historia da lingua amosa a súa preocupación polo futuro desta. Por outro lado,
alúdese a varios actos programados para o Día das Letras Galegas, así como se lembran os homenaxeados ao longo de trinta e
oito anos da festividade. Recóllense, ademais, os seguintes artigos asinados:

- MS, “O galego ten gañada a batalla no ámbito cultural”, p. 5.
Entrevista a Antón Santamarina, director do Instituto da Lingua, sobre diferentes cuestións relativas á lingua e ao Día das Letras
Galegas, festividade da que ofrece unha valoración. Principia aludindo a Eladio Rodríguez, de quen subliña o seu labor
lexicográfico, sobrepóndoo á súa poesía. Céntrase, logo, a conversa na situación lingüística de Galicia, para rematar facendo
referencia aos posíbeis candidatos a ser homenaxeados no 2002.
- Belén López, “2001, odisea editorial en lingua galega”, pp. 6-7.

Realiza un balance da situación do mercado editorial galego valéndose da opinión de responsábeis, de entre outras, Xerais,
Galaxia ou Ir Indo. Alúdese ás vendas, así como ás perspectivas de futuro, en xeral, “positivas”. Asemade, opínase sobre as
subvencións das institucións públicas e o mercado escolar. Por outro lado, saliéntase o traballo da editorial Kalandraka,
facendo referencia ao seu éxito fóra e aos numerosos premios recollidos no campo da literatura infantil.
- David Otero, “Para o despois, para sempre”, p. 8.

Destaca o labor lexicográfico de Eladio Rodríguez, aludindo á publicación do seu diccionario por parte de Galaxia. Refírese aos
prolegómenos do proxecto editorial e aos tres tomos resultantes. Asemade, lembra varias homenaxes que lle foron tributadas ao
insigne autor de Oraciós campesiñas, salientando a débeda que todos os galegos temos cun home que tanto lle deu ás nosas
letras.

VV. AA., “Día das Letras Galegas. Eladio Rodríguez González”, El Progreso, 17 maio 2001, pp. 3638/pp. 51-54.
Suplemento especial sobre Eladio Rodríguez González, co que se lle pretende render homenaxe a un home que amou a súa
terra. Retrátase a súa vida, destacando o seu traballo no eido da poesía e da lexicografía, así como os seus esforzos pola
dignificación da cultura galega. Sen faltar unha reflexión sobre a lingua, tamén hai espacio para pór de manifesto os vínculos do
“labrego das letras” con Lugo, ademais de recoller a opinión dalgúns habitantes da cidade das murallas sobre a festividade do
17 de maio. Achéganse os seguintes artigos asinados:
- AGN, “A escola funciona relativamente mal como galeguizadora do neno”, p. 38.
Conversa con Antón Santamarina sobre a situación sociolingüística de Galicia e o Día das Letras Galegas. Apunta que o 17 de
maio é un día moi significativo para dar pulo á nosa cultura, mais afirma que “a recuperación do idioma é algo que non se fai
nun día”. De don Eladio destaca o seu labor como lexicógrafo, apuntando, nembargantes, que a súa “era unha poesía
relativamente mediocre”.
- Belén López, “Odisea editorial en lingua galega”, pp. 52-53. Ver VV. AA., “Día das
Letras!”, Diario de Pontevedra, neste apartado do Informe.

VV. AA., “Día das Letras Galegas: homenaxe a Eladio Rodríguez”, La Región, 17 maio 2001, pp. 37-52.
Suplemento especial publicado co gallo do Día das Letras Galegas do 2001, no que se fai un repaso polos aspectos máis
salientábeis da traxectoria vital de Eladio Rodríguez, entre eles, a elaboración do seu diccionario. Destácase, especialmente, a
sintonía que este tiña co mundo rural galego, froito esta do amor do ilustre ourensán á súa terra natal. Así mesmo, reprodúcese
un poema inédito de Don Eladio dedicado a Rogelio Domínguez. Por outro lado, achégase unha referencia á “normativización e
normalización” da lingua por parte de Xesteira. Recóllense os seguintes artigos asinados:
- Donato Rey, “Eladio Rodríguez: galeguidade refulxente dende Leiro”, p. 38.
Realiza un brevísimo retrato de Eladio Rodríguez, de quen salienta o seu traballo a prol da cultura galega dende diversas
vertentes. Alude, sobre todo, ao seu labor poético e xornalístico, destacando o Diccionario enciclopédico gallegocastellano
como “a súa contribución máis importante á cultura galega”.
- Dora Vázquez, “Fora en Ourense, no ano 72”, p. 40.

Lembra a xuntanza da Real Academia Galega o Día das Letras Galegas de 1972 en Ourense para homenaxear a Valentín
Lamas Carvajal, de quen realiza unha breve semblanza. Destaca do autor de O catecismo do labrego, a pesar das súas trabas
físicas, o seu intenso labor cultural.
- Gwede, “Lectura recomendable”, p. 40.
Alude a varias publicacións do Centro Ramón Piñeiro para homenaxear ao protagonista do Día das Letras Galegas deste ano.
Refírese, en especial, a aquela que recolle “unha escolma” da obra do ilustre xornalista, suxerindo que a súa será unha “lectura
enriquecedora”.
- Donato Rey, “O diccionario de Eladio Rodríguez pasou moitas visicitudes pra saír a luz”, p. 42.
Apoiándose no testemuño de Xaime Illa, cofundador de Galaxia, fai referencia ás dificultades polas que atravesou o
Diccionario enciclopédico gallego-castellano de don Eladio para ser publicado, así como aos problemas da editorial viguesa
para “ordenar as papeletas nas que estaba todo o material recopilado”. Remata cunhas palabras de Illa nas que subliña o valor
desta gran xoia das letras galegas.
- Mónica Macía, “Eladio Rodríguez dedicó un poema inédito a mi padre”, p. 44.

Entrevístase a José Domínguez Freijido, quen lembra a estreita amizade do seu pai, Rogelio Domínguez, con Eladio
Rodríguez. Alude ás conversas que había no comercio familiar nas que participaba o autor de Folerpas, recordando tamén as
visitas deste á súa casa ou a homenaxe que o Clube Artístico da vila lle rendeu en 1929. Por outra banda, achega un poema
que o egrexio lexicógrafo lle dedicou ao comerciante de Ribadavia.
- MC., “O amor á aldea natal está moi vivo no diccionario e na súa poesía”, p. 46.
Entrevista a Marcos Varcárcel, autor dun estudio sobre a vida e a obra de Eladio Rodríguez. Nesta o his toriador ourensán
subliña a importancia do Diccionario enciclopédico gallego-castellano, salientando do seu autor os íntimos vínculos coa terra
que o viu nacer. Así mesmo, alude ás claves da poesía do egrexio galeguista, sen deixar de referirse á súa vertente como
xornalista e ao seu papel na Real Academia Galega.
- Xosé Manuel Domínguez Prieto, “Oracións campesiñas: ¿Poesía relixiosa?”, p. 48.
Aborda o tema da relixiosidade en Oraciós campesiñas de don Eladio, apuntando, en contra do que moitos afirman, a escaseza
de referencias a Deus nesta obra. Sinala que o ourensán toma a “simboloxía relixiosa” só como “recurso estilístico” para cantar
á natureza.

- Enrique Bande, “Eladio Rodríguez: obra pé a terra”, p. 48.
Alude á presencia das paisaxes e da xente do Ribeiro de Avia na obra poética do autor de Raza e Terra. Así pois, realiza un
sucinto percorrido por eses lugares, pondo de manifesto que neles se encerra a alma do pobo.
- C.C./D.R., “Novo pulo editorial a toda obra do escritor ourensán”, p. 50.

Dá noticia do acordo ao que chegou a editorial Galaxia cos herdeiros do autor de Folerpas para facerse cos dereitos de edición
de toda a obra do insigne ourensán. Indica que a “única pretensión... é dar a coñecer a obra de Eladio Rodríguez e incorporar ó
seu fondo algunhas obras que non tiña”.

VV. AA., “Eladio Rodríguez González”, Diario de Ferrol, 17 maio 2001, “Día das Letras Galegas”, pp.
1-15.
Suplemento especial dedicado a homenaxear a Eladio Rodríguez, lembrando a súa vida e obra. Ponse de manifesto os íntimos
vínculos coa súa terra natal, a comarca ourensá do Ribeiro, así como o seu compromiso coa cultura galega. Por outro lado, son
múltiples as referencias ao seu diccionario e á súa poesía, subliñando “o carácter contemplativo do seu lirismo”. Recóllense os
seguintes artigos asinados:

- Luís Alonso Girgado, “Eladio Rodríguez, poeta da terra”, p. 2.
Aborda a vertente lírica de Eladio Rodríguez, ao que cualifica como “un poeta de vocación e de devoción”. Comenta, así pois, a
súa poesía, pondo de manifesto que esta era herdeira da dos poetas do Rexurdimento. Ademais, indica que o escritor ourensán a
través dos seus versos se converte na voz do pobo, denunciando inxustizas, así como en “profeta” e guieiro da súa terra.

- Teresa Monteagudo, “Un labor lexicográfico exemplar”, p. 4.
Pon de manifesto a “calidade” do Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, comentando diversos aspectos deste, así
como da publicación de Galaxia. Sinala que o traballo sobresae, entre outras cousas, polo “número de entradas” ou a

“inxente cantidade de datos recollidos” de “información lingüística, etnográfica, histórica e literaria”. Apunta, ademais, que “a
obra estaba concebida desde un fondo respecto á nosa identidade e ós nosos costumes que desexa recoller co obxecto de
contribuír á súa conservación”.

- Felipe Senén, “Paisaxes e paisanaxes dos Ribeiros de don Eladio”, p. 6.
Salienta a importancia do Ribeiro de Avia na vida e obra de don Eladio, subliñando que se trata dun lugar que o “marca per
vita”. Realiza un exaltado percorrido polas súas paisaxes, “espacios físicos e psíquicos ós que don Eladio regresa cando pode,
para beber na fonte limpa das orixes”.
- Xulio Valcárcel, “Don Eladio Rodríguez e A Coruña”, p. 8.
Alude á intensa actividade desenvolvida polo insigne ourensán na cidade da Coruña, así como a certos episodios da súa vida
privada acontecidos alí. Pon de relevo, sobre todo, que o autor de Folerpas traballara “en calquera empresa que tratase de
apoiar a cultura galega”, argumentando isto con exemplos como a súa participación na fundación da Real Academia Galega ou
a Asociación da Prensa da Coruña.
- Pedro Xosé Blancollano, “O Don Eladio, o diccionario”, p. 9.

Comenta dun xeito breve varias cuestións referentes ao Diccionario enciclopédico gallego-castellano de Eladio Rodríguez,
salientando que se trata dun “entrañable tesouro de incalculable valor”. Despois de subliñar que o traballo, a pesar dalgunhas
“chatas”, segue a ser referencia necesaria da lexicografía actual, alude ás circunstancias nas que foi feito, contidos e
metodoloxía.
- Carlos Pereira Martínez, “O asociacionismo coruñés”, pp. 10-11.
Realiza un percorrido por aquelas asociacións e institucións culturais, nadas na cidade da Coruña, nas que o egrexio xornalista
do Ribeiro de Avia participou. Comeza chamando a atención sobre o privilexio que tivo que supor para el pertencer á “Cova
Céltica”, onde estivo en contacto coa intelectualidade do momento. Sinala algúns dos máis egrexios participantes, destaca o
importante labor cultural que desenvolveu na sociedade da época e a súa influencia no nacemento da Real Academia Galega, na
que Eladio Rodríguez ingresou en setembro de 1906, na que foi secretario dende 1920 e presidente dende novembro de 1926.

- Moncho Dono, “Fundador e primeiro presidente do Coro Cántigas da Terra”, p. 12.

Loa o polifacético labor realizado por Eladio Rodríguez a prol de Galicia, subliñando que este centrou os seus esforzos en
diferentes eidos culturais, así como “cultivou con verdadeiro acerto a poesía” e elaborou un diccionario que foi a súa

obra “cume”. Destaca, especialmente, o traballo levado a cabo no Coro Cántigas da Terra, entidade da que foi fundador e
presidente.

- Xosé María Dobarro, “Eladio Rodríguez e Céltiga: unha carta de Xaime Quintanilla”, p. 13. Achega unha carta enviada por
o seu contido,
Xaime
Quintanilla,
a preparación
como director
do poemario
de Céltiga
Raza
Editorial,
e Terra apara
Eladio
ser publicado
Rodríguez,decomentando
inmediato na colección “Novela Mensual
Ilustrada”. Logo, realiza unha sucinta aproximación ao libro editado en 1923, concluíndo cunha alusión aos derradeiros
números de Céltiga.

- Guillermo Llorca Freire, “Páxinas ferrolás na obra de Eladio Rodríguez González”, p. 14.
Tras realizar unha sucinta semblanza de Eladio Rodríguez, resaltando a súa intensa actividade cultural, tenta “pescudar a
presencia ferrolá na súa producción literaria e xornalística”. Así pois, refírese, entre outras, a varias dedicatorias e loanzas do
autor de Raza e Terra a ilustres ferroláns, como o poema a Imeldo Corral.
- Victorino Pérez, “A oración dun poeta afincado na terra”, p. 15. Ver VV. AA.,
“Apañador de palabras”, A Nosa Terra, neste apartado do Informe.

VV. AA., “Eladio Rodríguez. Letras Galegas 2001”, Faro de Vigo, 17 maio 2001, pp. 1-12.
Suplemento especial centrado na figura de Eladio Rodríguez. Realízase un completo percorrido polo seu labor a prol das Letras
Galegas, poñendo especial énfase no seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano. Así mesmo, tamén se alude ao teatro, á
narrativa e ao ensaio na época do alcumado por David Otero “a voz firme da aldea”. Inclúense as seguintes colaboracións
asinadas:
- Ramón Mariño Paz, “Unha verdadeira enciclopedia para Galicia”, p. 2.
Centra o seu comentario no Diccionario enciclopédico gallego-castellano de don Eladio, “primeira enciclopedia galega da nosa
historia”, pondo de relevo o seu valor estratéxico nunha época na que se estaba tentando dar pulo á cultura galega. Así mesmo,
fai referencia a diversas cuestións relativas á súa publicación ou características, salientando nel a inclusión de lendas, cántigas
ou refráns. Por outro lado, apunta posíbeis obxeccións dende a perspectiva da lexicografía moderna, anque di xustificábeis.
Remata subliñando que “a obra de Eladio Rodríguez constitúe un dos máis preciosos elos” da lexicografía galega.

- Carlos L. Bernárdez, “Don Eladio no tempo do ensaio”, p. 3.

Principia pondo de relevo o traballo do autor de Folerpas a favor da nosa lingua, facendo referencia a que no suplemento
literario de El Noroeste don Eladio avogaba polo seu uso “en todos os ámbitos”. Sen embargo, apunta que o insigne ourensán
“non vai participar activamente no agromar do ensaísmo galego”, potenciado pola Xeración Nós ou o Seminario de Estudos
Galegos, manifestando que “si vai favorecer a prosa de investigación no Boletín da Academia Galega”.
- Xosé Ramón Pena, “Un poeta do XIX”, p. 4.
Refírese ao tipo de poesía cultivada por don Eladio, “unha lírica que pertencía claramente ás últimas décadas do XIX”,
salientando o claro contraste coas novas correntes da segunda década do XX e, en concreto, con Manuel Antonio. Así mesmo,
realiza unha sucinta análise da temática dos seus poemas, indicando a falta de “pracer estético” para o lector actual, mais
subliñando o seu valor á hora de comprender certos aspectos da época.
- David Otero, “Un vento doce que apañou follas”, pp. 5-6.
Alude á traxectoria vital de Eladio Rodríguez, pondo especial interese no seu prolixo labor no eido cultural galego. Subliña o
apego do ourensán ao pobo, tal e como se evidencia nos seus versos, sinalándoo como verdadeira “voz da aldea” que dedicou
toda unha vida á dignificación da lingua galega.

- Manuel F. Vieites, “O teatro na xeira de Eladio Rodríguez”, p. 7.
Fai referencia á situación do xénero teatral na época do autor de Raza e terra, salientando neste campo enormes carencias. Pon
de relevo, tamén, os esforzos dunha gran parte da intelectualidade galega por acadar a “regularización” do teatro e impulsar a
“creación dramática”.
- Xosé A. Teixeira, “A xeira histórica de Eladio Rodríguez”, pp. 8-9.
Realiza un percorrido pola etapa histórica que lle tocou vivir a don Eladio, centrándose “na evolución histórica do galeguismo”.
Comenta, así pois, o devir da ideoloxía galeguista dende o seu xermolo ata a Guerra Civil, salientando a activa participación do
autor de Folerpas neste.
- Manuel Rosales, “A narrativa galega entre dous séculos”, p. 10.

Aborda a evolución do xénero narrativo dende finais do XIX ata a Guerra Civil, marcando dous períodos. Apunta que no
primeiro –último cuarto do XIX a 1916– a prosa, polo xeral, é “superficial e vulgar”, na que “pesa o ruralismo costumista como
fórmula enxebrista”, salvando desta caracterización a Heraclio Pérez Placer ou a Álvarez de Novoa. Destaca nesta época obras
como Maxina, de Marcial Valladares ou A tecedeira de Bonaval, de Manuel López Ferreiro.

No segundo –de 1916 a 1936– sinala que se produce unha renovación, froito do esforzo dos homes das Irmandades da Fala ou
da Xeración Nós, que procuran “unha literatura que sendo galega non renuncie á universalidade”. Conclúe destacando o
traballo narrativo de importantes persoeiros das nosas letras, entre eles, Otero Pedrayo ou Cunqueiro.
- Ramón Nicolás, “Historia dos diccionarios galegos”, p. 11.
Sucinto repaso á historia da lexicografía galega anterior a Eladio Rodríguez. Establece tres grupos de diccionarios –os galegocasteláns, os casteláns-galegos e os monolingües en galego–, aludindo a exemplos concretos. Salienta de todos eles, a pesar das
carencias, os esforzos con que os acometeron os seus autores, desexosos de “preservar ou dar a coñecer
o tesouro da lingua”. Remata pondo de manifesto que neste eido hoxe aínda quedan pasos por dar”.
- Xosé Freire, “Arredor do 17 de maio”, p. 12.
Alude a certos aspectos históricos do Día das Letras Galegas, tales como a súa instauración, os seus obxectivos ou as figuras
que foron homenaxeadas ao longo da súa historia. Fai referencia, así mesmo, a críticas á Real Academia Galega verquidas por
certos sectores, pondo de manifesto a necesidade dunha “reflexión encol do idioma, materia prima do Día das Letras”.

IV. 5. Publicacións en xornais: artigos de opinión ou colaboracións fixas
Abuín de Tembra, Avelino, “Biografía de don Eladio”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 16 abril
2001, p. 3.
Logo de reflexionar sobre o futuro das nosas letras e a consecuente preocupación polo progresivo desuso da lingua dos nosos
devanceiros, propón numerosos autores que poderían ser homenaxeados en sucesivas edicións do Día das Letras Galegas. De
seguido céntrase na figura de Eladio Rodríguez González, o autor homenaxeado nesta edición, e salienta a edición facsimilar
que acaba de saír á luz de Oraciós campesiñas (1927). Tamén comenta a calidade da biografía realizada por David Otero e que
resulta de gran interese para achegarnos con rigor á figura do ilustre escritor.

______, “O crepúsculo do Día das Letras Galegas”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 30 abril 2001,
p. 3.

Sinala que as actividades, conferencias, publicacións, edicións, actos… que se realizan para contribuír ao coñecemento e
difusión das nosas letras non son suficientes cando se detecta que os niveis de uso descenderon ata porcentaxes que ameazan a
pervivencia da lingua. Neste artigo tan desesperanzador sobre as nosas letras, faise alusión á paradóxica frase de Carlos Casares
“a literatura pode ter máis futuro que a mesma lingua”, xa que cada vez son menos as persoas que utilizan a lingua da nosa
terra.

Agís Villaverde , Marcelino, “As nosas Letras”, O Correo Galego, “Matinacións e angueiras”, 22 maio
2001, p. 3.
Enmarcado na semana de celebración das Nosas Letras, este artigo fai referencia ao sentido da celebración do 17 de maio.
Comenta que con motivo de tal festividade, se organizan en moitos concellos diversos actos que, en maior ou menor medida,
contribúen a dignificar a nosa cultura. Destaca que diversas obras e edicións que saen á rúa para homenaxear a un persoeiro das
nosas letras, ademais dos actos que teñen lugar en municipios e escolas, e que achegan á xente a un autor moitas veces
descoñecido.

Alonso Montero, Xesús, “Don Eladio e a revolución soviética”, La Voz de Galicia, “Beatus qui legit”, 17
maio 2001, p. 15.
Comeza este artigo aludindo á escaseza de traballos nos que se analice a obra poética de D. Eladio Rodríguez González e
destaca a reseña publicada en 1928 na revista Nós por Vicente Risco, na cal se analiza moi acertadamente a temática de
Oraciós campesiñas. Alonso Montero comparte a opinión de Risco no tocante ao trasfondo político que reivindica nos seus
versos D. Eladio, e advirte da posible alusión á Rusia de Lenin nun dos seus poemas.

Alvarado, “El Día de la Lengua”, La Región, “Buenos Días”, 17 maio 2001, p. 2.
Comentario no que se fai alusión á utilización incorrecta da lingua galega, mesmo por mestres da nosa lingua, e reivindica que
debería celebrarse o “Día da lingua” para que a xente empregase o noso idioma con orgullo e así se mellorase o seu uso.

Arias, Carlos, “Gracias”, El Correo Gallego, “Firma invitada”, 26 maio 2001, p. 4.
Coméntase cómo se celebrou o Día das Letras Galegas en Couto, preto de Ponteceso. Asemade, saliéntase a ausencia de alardes
nesas celebracións e resáltase o labor levado a cabo nesta comarca por Xosé Manuel Varela, xefe do Servicio Lingüístico
Comarcal de Buño. Logo, lóase a tarefa no obradoiro de creación literaria de Paz Puente Greene, para rematar agradecendo a
invitación para participar nestes actos.

Bernal, Diego, “Letras galegas”, La Voz de Galicia, “Axenda de Santiago”, 17 maio 2001, p. 15.
Logo de lembrar a historia do Día das Letras Galegas alude á gran cantidade de publicacións dedicadas á figura e obra do
homenaxeado nesta edición, Eladio Rodríguez González. Tamén salienta dun xeito especial a edición facsimilar realizada por
Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo Cabaleiro, A saudade nos poetas galegos (2000). Lémbrase, ademais, o día en que
se lle dedicou o 17 de maio a Cabanillas e o acto que tivo lugar en Mondariz no 1920, cando Don Eladio era o Presidente da
Academia Galega e se encargou de enxalzar a figura do autor cambadés.

______, “O señor das palabras”, La Voz de Galicia, “Axenda de Santiago”, 19 maio 2001, p. 15.
Comeza facendo alusión ao acto que tivo lugar en San Clodio para homenaxear a D. Eladio Rodríguez González, e que contou
coa presencia de Carlos Casares, Xesús Alonso Montero e Fernando González Macías. Céntrase na intervención que fixo nese
acto Alonso Montero, quen lembrou tamén a Aquilino Iglesia Alvariño coñecido como “o señor das palabras” no marco da
cidade de Compostela.

Burgoa, Juan J., “Eladio Rodríguez González, el sentimiento y la palabra”, Diario de Ferrol, “La
ventana”, 17 maio 2001, p. 19.
Logo de aludir a que nunca se lle dedicou o Día das Letras Galegas a un autor ferrolán, céntrase na figura homenaxeada nesta
edición dando conta dos aspectos máis relevantes da súa biografía. A propósito da súa obra, cita Oraciós campesiñas como a
máis representativa do “costumbrismo campesiño” e salienta, por riba de toda a súa creación, o Diccionario Enciclopédico
Gallego-Castellano. Finalmente, remite ás palabras de Dobarro Paz e Carballo Calero sobre
o autor homenaxeado, e alude á publicación de Raza e Terra que saíra á luz gracias a Quintanilla Martínez dentro da colección
Céltiga.

Carballo, Xosé Manuel, “O Farruquiño non puido ir á festa das letras”, El Progreso, “Tribuna”, 22 maio
2001, p. 66.
Crea unha historia dun rapaz chamado Farruquiño que renega da súa nai e que, metaforicamente, se corresponde con Galicia. A
través deste conto, faise un repaso pola nosa historia ata chegar á orixe da festa das nosas letras, o 17 de maio. Finalmente,
conclúe o relato cunha crítica á xente que continúa a renegar da súa orixe e da súa cultura e que non “festexan” a diario as nosas
letras para contribuír a unha normalización da fala.

Casalderrey, Fina, “De Babel ós baobabs?”, Diario de Pontevedra, 19 maio 2001, p. 11.
Fina Casalderrey relata cómo nun xardín se rematou por coidar unha flor única, confundindo universalidade con uniformidade.
A seguir, sinala que artella este conto na Semana das Letras Galegas, que espera “se converta nunha festa e deixe de ter aínda
certo aquel de reivindicación”. Tamén comenta que unha lingua está normalizada cando nos pareza absurdo ter que responder a
“¿Por qué escribes en galego?” e considera que as linguas non son unha maldición, pois a variedade lingüística “é coma un
delicioso xardín no que se dan as máis diversas especies”.

Castiñeiras, Belén, “La campaña de fomento de la lectura abrirá el lunes el programa de las Letras
Galegas en Valga”, El Correo Gallego, 3 maio 2001, p. 40.
O concello de Valga súmase á festividade do Día das Letras Galegas cunha ampla axenda de actividades, entre as que cómpre
salientar unha campaña de animación á lectura nos colexios, a exposición fotográfica sobre “Os nosos cruceiros” ou a
fotobiografía As imaxes de Castelao (2000).

Castro, Francisco, “No Día das Letras”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 17 maio 2001, p. 11.
No Día das Letras Galegas, Francisco Castro fai alusión á mala saúde do noso idioma e ao decaemento que está a sufrir a nosa
cultura; tamén fai referencia a que un escritor galego é o que escribe necesariamente na nosa lingua. O 17 de maio celébrase un
“día para lembrar que somos un pobo e que o somos porque temos unha lingua”.

Conde, Alfredo, “Todo por facer”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 17 maio 2001, p. 4.
Reflexión sobre o decaemento da nosa lingua e reivindicación do que queda por facer a prol da nosa cultura, pese a ter as bases
fundadas e a posibilidade de facer moitas cousas por ela. A celebración do Día das Letras Galegas, que se vén festexando dende
hai case corenta anos, contribúe a dignificar a nosa literatura, pero a lingua neste período parece ir cara a atrás.

Dobarro, Sara, “Ferrol e as Letras Galegas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 17 maio 2001, p. 7.
Comeza este artigo facendo referencia ao Día das Letras Galegas e ao sentido que ten esa celebración para os galegos; de
seguido, comenta a inmortalidade das linguas e alude ao orgullo da galeguidade no día desta festividade. Sinala tamén as
actividades que teñen lugar na cidade de Ferrol para conmemorar o autor homenaxeado e remata cunha mensaxe optimista
sobre o futuro da nosa lingua.

Dobarro, Xosé María, “Puntualización sobre Eladio Rodríguez: resposta a un artigo unha miga
tendencioso (I)”, Diario de Ferrol, “Cousas de nós”, 26 xuño 2001, p. 13.
Xosé Mª Dobarro escribe este artigo como contestación ao publicado por Eladio Rodríguez Rodríguez –neto de Eladio
Rodríguez González– o 12 de xuño co título “Día das Letras na Universidade”, onde se “semella pór en dúbida algunhas das
cousas que eu dixen”. Despois de afirmar que “non son ningún novato á procura de notoriedade”, puntualiza que na conferencia
á que se refire Eladio Rodríguez Rodríguez no seu artigo “falei” das luces e das sombras do seu avó e, no que respecta ás
sombras, só houbo referencias ao seu comportamento humano, mais nunca ao seu labor lexicográfico.

______, “Puntualización sobre Eladio Rodríguez: resposta a un artigo unha miga tendencioso (II)”, Diario
de Ferrol, “Cousas de nós”, 27 xuño 2001, p. 12.
Continuando co artigo do día anterior, Xosé Mª Dobarro repasa agora os diferentes pasos que levaron a que a RAG editase
fragmentariamente –ata a palabra “cativo”– un diccionario nos anos vinte e subliña que en 1935 César Vaamonde se laie da
falta dun diccionario galego completo.

Dourado Deira, Manuel, “Fin do maio florido, ¿e das Letras Galegas tamén?”, El Correo Gallego,
“Barbarousa”, 29 maio 2001, p. 45.
Ao rematar o mes de maio, vaise dando fin tamén aos diferentes actos que conmemoran a figura de D. Eladio Rodríguez
González. Deixa clara a súa postura de que as “Letras Galegas se debían celebrarse durante todo o ano e non unicamente un día
ou durante un mes ó ano”. Tamén da conta da axenda de actos que tiveron lugar no municipio de Rianxo dentro do programa
“Maio Cultural: As Nosas Letras”, dos que salienta unha charla-coloquio de Clodio González Pérez sobre “Aproximación á
figura e obra de Eladio Rodríguez González”, un recital da poetisa Luísa Villalta e un concerto de música de cámara.

Durán, José Antonio, “Palabras y silencios”, El País, “Cultura”, 18 maio 2001, p. 37.
Céntrase no Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, tamén chamado o “Don Eladio”, ao que o autor homenaxeado con
motivo do Día das Letras Galegas lle dedicou 30 anos da súa vida. Alúdese, ademais, á ideoloxía política de Eladio Rodríguez
González e apúntanse unhas cantas referencias da súa biografía.

E. G., “Unhas horas con don Eladio en Tui”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, 17 maio 2001, p. 14.
O concello de Tui rendeulle homenaxe a D. Eladio Rodríguez nun acto literario co título de “Eladio Rodríguez. A verba dun
home”. Durante o acto analizouse a vida e obra deste autor, facendo especial fincapé no seu Diccionario Enciclopédico
Gallego-Castellano. Sinálase que entre os convidados a este evento, estaban o historiador Rafael Sánchez, que se encargou de
introducir o acto falando da faceta lingüística, poética, literaria e xornalística do autor; tamén estaban a delegada do Faro de
Vigo, Eva González; o director da Radio TV de Tui, Jose Font; Manuel Vázquez de la Cruz, articulista de Faro de Vigo; e
Aquilino González Santiso, presidente do Instituto de Estudios Tudenses.

E. P., “Un relatorio sobre Brais Pinto abre na Universidade de Vigo o festexo das letras”, El Correo
Gallego, “Sociedad/Cultura”, 6 maio 2001, p. 71.
Infórmase de que terá lugar na Universidade de Vigo, dentro do marco da celebración do Día das Letras Galegas, un relatorio
sobre o grupo Brais Pinto que correrá a cargo do escritor Bernardino Graña. Este autor formou parte da revista de poesía Alba
xunto a Celso Emilio Ferreiro e colaborou con figuras como Álvaro Cunqueiro. En 1958 participou na fundación do grupo
Brais Pinto en Madrid, tema sobre o que falará na conferencia que se anuncia nesta columna.

______, “A Real Academia Galega homenaxea hoxe en Leiro, a súa vila natal, ó lexicógrafo e xornalista”,
El Correo Gallego, “Sociedad/Cultura”, 17 maio 2001, p. 63.
Brevemente faise alusión á celebración do Día das Letras Galegas que terá unha xornada especial no municipio de Leiro ao
xuntarse os membros da Real Academia Galega para falar do homenaxeado, Eladio Rodríguez González. Anuncia que
intervirán Xesús Alonso Montero, Salvador García-Bodaño e Antón Santamarina e encargarase de pechar o acto o presidente da
institución, Francisco Fernández del Riego.

______, Santiago, “As librerías, abertas durante toda a xornada”, El Correo Gallego, “Sociedad/Cultura”,
17 maio 2001, p. 65.

Anúnciase que as librerías de Galicia permanecerán abertas ao público con motivo no día da celebración das Letras Galegas
para contribuír a “unha maior difusión do patrimonio literario galego”. Tamén se resalta que o III Salón do Libro Galego, que
conta con máis de vinte editoras galegas, estará aberto nesa xornada na cidade de Vigo. Finalmente faise alusión á publicación
de Teresa Monteagurdo sobre a biografía de Don Eladio Rodríguez González dentro da colección de Ir Indo “Galegos na
historia”.

E. R., “Las instituciones coruñesas se preparan para celebrar el Día das Letras Galegas”, El Correo
Gallego, “Galicia”, 13 maio 2001, p. 18.
Refírese á axenda que está prevista durante unha semana na cidade da Coruña para festexar o Día das Letras Galegas que nesta
edición se lle dedica a Eladio Rodríguez González. Ademais dunha conferencia sobre “A normalización lingüística”, a cargo de
Xesús Pablo González Moreiras, director xeral de Normalización Lingüística, haberá unha actuación da coral Cantigas da Terra
que presidira Eladio Rodríguez González. Anuncia a conferencia do Catedrático de Lingua Española e membro da Real
Academia Española, Guillermo Rojo, titulada “As linguas e as novas tecnoloxías”, e a de Antón Santamarina que disertará
sobre os “Diccionarios históricos en CD Rom”. Finalmente, comenta que ao día seguinte Xosé María Dobarro falará de “Eladio
Rodríguez na cultura galega” e o escritor Manuel María ofrecerá un recital poético.

Ezequiel, “Pasos coruñeses de don Eladio”, El Ideal Gallego, “gente y noticia”, 16 maio 2001, p.
19.
Na véspera da celebración do Día das Letras Galegas, faise un detallado percorrido pola vida e obra de D. Eladio Rodríguez
González, o autor homenaxeado nesta edición. Comeza a seguir os seus pasos cando o poeta, escritor e xornalista, chega á
cidade da Coruña, é dicir, aos seus 23 anos; refire, a partir dese momento, os datos máis salientábeis da súa biografía e do seu
labor a prol das nosas letras.

Fernández, Ruth, “O Día das Letras Galegas”, O Correo Galego, “A memoria”, 20 abril 2001, p. 3.
Repaso pola historia do Día das Letras Galegas e o seu significado, para logo centrarse na traxectoria biográfica e intelectual de
Eladio Rodríguez González. Comeza sinalando o lugar de nacemento e o carácter autodidacta deste home que traballou parte da
súa vida no Concello da Coruña e segue despois coas súas colaboracións nos diferentes medios xornalísticos da época. Tamén
sinala os galardóns que acadou nos diversos certames aos que presentou composicións dende o de Tui de 1891, ata o premio de
honra que se lle concedeu a Oraciós campesiñas nas Festas da Lingua Galega celebradas en Santiago en 1924. Remata
sinalando que publicou tres obras ao longo da súa vida e que ademais do traballo xornalístico e poético foi sempre moi
respectado polo seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano.

Fernández del Riego, Francisco, “A Ponte e as pontes do ribeiro”, La Voz de Galicia, “De cotío”, 9
agosto 2001, p. 13.
Detense a reflexionar sobre as pontes existentes no Ribeiro ourensán durante a nenez de Eladio Rodríguez González e tamén
comenta a gozosa viaxe que o articulista fixo esta primavera por esta paisaxe ourensá.

Franco, F., “Santamarina: Don Eladio é unha das figuras máis esquecidas e menos festexadas”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 15 maio 2001, p. 39.
Refire o acto de conmemoración do Día das Letras Galegas que organizou o Clube Faro para homenaxear a Eladio Rodríguez
González. Entre os asistentes cómpre salientar a Francisco Fernández del Riego, presidente da Real Academia Galega, a Manuel
Bragado, director xeral de Xerais ou a Antón Santamarina, catedrático da Universidade de Santiago. Neste artigo recóllense as
palabras dos conferenciantes que interviron no acto celebrado.

Fuente, Sandra de la, “A galeguidade recorda a Eladio Rodríguez”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18 maio
2001, p. 40.
Achégase a axenda de actividades que tiveron lugar en Leiro (Ourense) con motivo da celebración do Día das Letras Galegas
que se lle dedica nesta edición a Eladio Rodríguez González. Informa que no municipio de onde era natural o autor, se viviu
unha xornada especial coa celebración da sesión extraordinaria da Real Academia da Lingua Galega no mosteiro de San Clodio.
Comenta que en dita sesión interviron Xesús Alonso Montero, Salvador García-Bodaño, Antón Santamarina e Francisco
Fernández del Riego para falar da vida e obra do autor homenaxeado. Sinala, ademais, que tivo lugar unha ofrenda floral e a
lectura dun manifesto do PP no que se compromete á defensa e emprego do idioma.

______, “Os versos do poeta de Leiro encheron Ribadavia durante 24 horas de lectura”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 18 maio 2001, p. 41.
Informa que, dentro do marco da celebración do Día das Letras Galegas, tivo lugar en Leiro un maratón de lectura para
homenaxear ao autor nado naquela terra, Eladio Rodríguez González. Segundo se sinala, Oraciós campesiñas e Folerpas foron
as obras máis concorridas polo público que se achegou a ler ao Consello Regulador do Ribeiro onde se celebraba o evento. Luis
Chao, presidente do Centro de Estudios Medievais, foi o encargado de inaugurar a lectura.

Galdo, Fausto, “Sobre Letras Galegas”, El Ideal Gallego, “A folla do pirixel”, 27 maio 2001, p. 5.
Inclúe un texto sobre “Don Eladio el gastrónomo”, que vén acompañado dun poema de Don Eladio que se publicara en As
festas da minha Terra. O poema canta á gastronomía galega, que é tamén o tema deste artigo de Fausto Galdo. Comeza
referíndose ao acto que tivo lugar no Hospital Juan Canalejo, para conmemorar ao poeta de San Clodio, e que contou coa
asistencia de Manuel María, quen fixo un repaso polos refráns que recolle na súa obra o autor homenaxeado. Tamén se fai
referencia á importancia da gastronomía na obra de D. Eladio, que se anuncia como o tema dunha conferencia a cargo do seu
neto o Dr. Rodríguez Hervada. Por outra banda, aparece a recensión da obra de Luís Domínguez Castro que leva por título
Viños, viñas e xentes do Ribeiro.

García-Bodaño, Salvador, “Don Eladio e as palabras”, El Correo Gallego, “No pasar dos días”, 13 maio
2001, p. 3.
Logo de se referir ao acto que terá lugar no Mosteiro de San Clodio para conmemorar a figura de Don Eladio, o autor
homenaxeado nesta edición das Letras Galegas, fai un percorrido pola traxectoria biográfica deste ilustre escritor. Tamén refire
o seu nomeamento como Presidente da Real Academia Galega e recolle as palabras que se lle dedicaron na revista Nós en tal
ocasión.

Gómez, Pedro, “Calendario de mayo”, La Región, “De Paso”, 2 maio 2001, p. 20.
Repaso das festas que se celebran no mes de maio, tanto de carácter relixioso coma laico, e entre as que sinala a correspondente
ao Día das Letras Galegas, sinalando que neste ano está dedicado ao ourensán Eladio Rodríguez González. Do autor
homenaxeado salienta a importancia de obras como o Diccionario lexicográfico galego e o poemario Canciós campesiñas.

González Pérez, Clodio, “Letras galegas: 2002”, O Correo Galego, “O rodicio do tempo”, 5 maio 2001,
p. 3.
Como proposta previa á determinación da Real Academia Galega sobre o persoeiro homenaxeado na vindeira edición do Día
das Letras Galegas, o autor deste artigo fai a súa particular proposta: o crego de Lousame, Diego Antonio Cernadas de Castro.
Asemade, fai unha breve achega á biografía deste autor e alude á súa escasa producción.

______, “O carballo de Santa Margarida”, O Correo Galego, “O rodicio do tempo”, 9 xuño 2001, p.
3.
Alúdese ao mérito do Padre Sarmiento e á acertada decisión da Real Academia Galega por dedicarlle a este autor o Día das
Letras 2002. Ademais de realizar unha achega á biografía de frei Martín, relata unha anécdota sobre o carballo de Santa
Margarida que hai en Pontevedra e ao cal lle salvou a vida o escritor das nosas letras.

Lira Pousa, Lolín, “Unha velada poética”, La Región, “De paso”, 16 xullo 20001, p. 14.
Refírese á velada poética que tivo lugar o 9 de xullo en Ribadavia na honra de Eladio Rodríguez González na que participaron
Alonso Montero e Goméz Alfaro, xunto con veciños do Ribeiro. Asemade, indícase que o programa de man era un facsímile da
homenaxe que en 1926 lle tributou o Concello de Ribadavia e destácase que nesta ocasión non houbese ningún representante do
concello ribadaviense.

López Fernández, Xesús, “E xa pasou o Día das Letras…”, Diario de Pontevedra/A Comarca do
Morrazo, nº 103, “Opinión&Análisis”/ “Opinión”, 21 maio 2001/1 xuño 2001, p. 11/p. 2.
A raíz de se ter celebrado o Día das Letras Galegas o articulista ofrece unha serie de comentarios sobre a situación da lingua
galega indicando a escaseza de lectores e a “imposición dun galego normativo que se afastou das formas populares” como as
principais eivas.

Martínez Couselo, Xosé, “O diccionario mutilado e a Bella Otero”, O Correo Galego, “País, paisaxe e
paisanaxe”, 22 maio 2001, p. 2.
Informa que Galaxia acaba de editar o Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, de D. Eladio en edición facsimilar, pero,
sen embargo, Méndez Ferrín denuncia que se suprimiron entradas e/ou artigos do orixinal en tres tomos, á vez que agarda que
se repoñan as entradas que se excluíron e que se edite novamente a versión íntegra. De seguido, dedica un artigo á Bella Otero,
que é a protagonista da obra de Carmen Posadas que acaba de saír á luz; entre a bibliografía que empregou a autora saliéntase
unha referencia a El Correo Gallego de 1992.

Méndez Ferrín, X. L., “Don Eladio”, Faro de Vigo, “Os camiños da vida”, 18 maio 2001, p. 2.
Logo de referir a súa participación á hora de editar o Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, tamén coñecido como o
“Don Eladio” céntrase no contido desta obra. Ao carón do léxico galego que se inclúen nos tres volumes, aparece tamén unha
recompilación de fraseoloxía que nos axudan a coñecer costumes e cultura tradicional. De seguido, denuncia a eliminación
dalgunhas entradas que había no diccionario orixinal e que non figuran nesta edición facsimilar. Para rematar, loa a figura de
Rodríguez González como merecedora da homenaxe que se lle rende coa celebración do Día das Letras Galegas.

Neira Vilas, Xosé, “Diccionario viaxeiro”, El Correo Gallego, “Crónicas galegas de América”, 13 maio
2001, p. 4.
Neira Vilas céntrase neste artigo no Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, de Eladio Rodríguez González, a obra á
que o autor homenaxeado lle “dedicou trinta anos de desvelos e apaixonado fervor lexicográfico”. Dise que a obra, que consta
de tres tomos e foi editada por Galaxia entre os anos 1959 e 1961, foi tamén difundida por América para facela chegar a todos
aqueles que estaban emigrados nos diferentes países deste continente. Neira Vilas rememora tamén unha conversa con Otero
Pedrayo sobre o talante de Don Eladio e sobre o seu intachábel labor en defensa da nosa lingua.

Otero, David, “Catorce de abril”, O Correo Galego, “Pola banda de Laíño”, 12 abril 2001, p. 3.
O 52 cabodano de Eladio Rodríguez González e a dedicatoria á súa figura do Día das Letras de 2001 serve de punto de partida
para lembrar que tamén foi arredor desa data cando botaron a andar iniciativas culturais como o Patronato Rosalía de Castro, as
Cerámicas Sargadelos e a Editorial Galaxia (que publicou a finais dos 50 o diccionario do homenaxeado), que abriron o camiño
da conscienciación galeguista e nacionalista de posguerra.

______, “Maio en Leiro”, O Correo Galego, “Pola banda de Laíño”, 24 xuño 2001, p. 3.
Con motivo da celebración dun Congreso sobre Eladio Rodríguez González, sinala que asiste á celebración en San Clodio de
Leiro. Tamén sinala que nese congreso concorrerán distintas persoas que axudarán a establecer a figura de D. Eladio e a
determinar todo o que fixo a prol das nosas letras.

Rielo, Pedro, “O diccionario e a árbore”, O Correo Galego, “Días das Letras Galegas 2001”, 17 maio
2001, p. 33.
Para renderlle unha especial homenaxe a Don Eladio Rodríguez González fai Pedro Rielo unha especial mención ao
Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano elaborado polo autor, destacando a importancia do seu labor para a nosa lingua
e a nosa cultura.

Rodríguez Maneiro, “Eladio Rodríguez y la Cruz Roja”, El Ideal Gallego, “pluma del día”, 19 maio
2001, p. 20.
Relaciona a figura de Eladio Rodríguez González coa Cruz Vermella da Coruña, salientando o labor e a colaboración que o
autor prestou no momento da repatriación dos soldados españois na guera de Cuba. Dise que Don Eladio se encargou de
realizar a publicación que conta o traballo levado a cabo por esta institución, da que se citan as persoas integrantes da comisión
provincial do momento.

Rodríguez Rodríguez, Eladio, “Día das Letras na Universidade”, Diario de Ferrol, 12 xuño 2001,
p. 19.
Observacións do neto do homenaxeado no Día das Letras Galegas, Eladio Rodríguez González, a un artigo publicado por este
mesmo xornal o día 17 de maio sobre o discurso de Xosé Mª Dobarro na Universidade da Coruña. Entre outras cousas,
responde á acusación de que o lexicógrafo galego lle roubara o material a outros compañeiros para a publicación do seu
diccionario. Considera que o traballo de Eladio Rodríguez no diccionario enciclopédico foi unha iniciativa persoal, á que
dedicou a maior parte da súa vida malia que non conseguiu ver publicada esta obra. Tamén salienta o feito de que se convertera
nunha fonte fundamental para outros estudiosos e remata pedindo non unha mitificación, pero si unha valoración xusta a un
traballo individual de tal calibre.

Sixto Seco, Agustín,“O don Eladio’e a nosella”, El Correo Gallego, “Fóra de portas”, 16 maio 2001, p.
3.
Evoca a súa infancia e un dos seus xoguetes ao que designaban na súa zona baixo co nome de “nosella”, e comenta a súa
decepción ao comprobar que o Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano de D. Eladio non recolle o termo, como sucede
no resto dos diccionarios.

Soto, Juan, “Cotas”, El Progreso, “De re varia”, 17 maio 2001, p. 88.
Refírese este artigo a que o Día das Letras Galegas está limitado ao número de persoeiros da nosa cultura que se fagan
merecedores de dita homenaxe, pero cando a canteira de autores que se dedicaron a dignificar as nosas letras comece a
esgotarse, haberá que recorrer a persoas menos meritorias e chegará un momento en que se extinguirá esta celebración.

Tarrío Varela, Anxo, “Canon lector”, La Voz de Galicia, “Análisis”, 17 maio 2001, pp. 1-2.
Analiza os resultados da enquisa que se publica a toda páxina con motivo do Día das Letras Galegas e na que se representan as
preferencias de libros da literatura galega entre diferentes sectores de poboación galega, dende escritores, intelectuais e artistas,
ata xente do mundo do espectáculo e do deporte, da política ou da economía. Destaca a diversidade dos sectores aos que se lle
preguntou, considera que a metodoloxía desta enquisa é mellorábel. Tamén apunta que os entrevistados, limitados a tres obras
posíbeis, se decantaron máis pola creación producida dende o Rexurdimento ata a actualidade. Malia que di non ter espacio
para unha análise exahustiva dos resultados que aparecen recollidos a toda páxina, considera que os autores que se converteron
en clásicos aparecen perfectamente reflectidos, ademais do caso curioso de Manuel Rivas, que é o preferido incluso entre
sectores moi pouco afeccionados á lectura.

Valcárcel, Marcos, “Para ler a don Eladio”, La Región, “Ronsel dos libros”, 16 maio 2001, p. 69.
Achega bibliográfica referida a Eladio Rodríguez González, o autor homenaxeado con motivo do Día das Letras Galegas. Logo
de citar as escolmas líricas existentes no mercado, fai alusión ás antoloxías e aos estudios especializados sobre a obra deste
autor.
______,

“A sementeira de don Eladio”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 18 maio 2001, p. 3.

Neste artigo faise un resumo do acto que tivo lugar en San Clodio para conmemorar a Eladio Rodríguez González con motivo
da celebración do Día das Letras Galegas. Comenta que no acto interviñeron Xesús Alonso Montero, quen lembrou o seu
primeiro achegamento á poesía de Don Eladio; Salvador García Bodaño, que se encargou de analizar as claves da obra poética e
a presencia da súa aldea natal ao longo dos seus versos; e Antón Santamarina, que se centrou en analizar a xestación do
Diccionario enciclopédico.

______, “Sementeira”, La Región, “Provincia”, 18 maio 2001, p. 16.
Faise referencia ao acto que tivo lugar no mosteiro de San Clodio para rememorar a figura de Eladio Rodríguez González.
Coméntase que no acto estivo o presidente da Academia Galega, Francisco del Riego, e contou coa asistencia de numerosos
persoeiros das nosas letras, entre eles Carlos Casares, Méndez Ferrín, Xesús Ferro e Ramón Lorenzo.

______, “Acerto dobre da Academia”, La Región, “Cultura”, 4 xuño 2001, p. 9.
Recóllese neste artigo a nova da elección de Xosé Neira Vilas, autor da coñecida obra Memorias dun neno labrego, como
membro da Academia Galega e tamén a decisión de homenaxear no ano 2002 ao Padre Sarmiento no día das Letras Galegas.
De seguido, faise unha breve referencia á traxectoria de ambos persoeiros e ao seu labor en prol da cultura galega.

______, “A Academia acertou”, O Correo Galego/La Región, “Pé das Burgas”/ “Cultura”, 8 xuño
2001/11 xuño 2001, p. 3 /p. 7.
Logo de anunciar a incorporación de Neira Vilas á Academia Galega e a decisión desta institución de dedicar o Día das Letras
Galegas do ano 2002 á figura do Padre Sarmiento, faise un percorrido pola vida destes dous autores salientando a súa
significación na nosa cultura.

Vázquez, Pura, “Don Eladio Rodríguez González, poeta”, O Correo Galego/La Región/La Región,
“Verbas na edra do vento”/ “De paso”/ “De paso”, 17 maio 2001/18 maio 2001/14 novembro 2001,
p. 3 / p. 28/p. 20.
Repaso pola vida de Eladio Rodríguez González, o autor de San Clodio do Ribeiro, no que principia salientando o seu labor
como poeta. Despois lémbranse algúns dos feitos máis sobranceiros da súa vida. Asemade, destácase o seu traballo como
xornalista e lexicógrafo e remátase sinalando o acerto de dedicarlle o Día das Letras Galegas a Rodríguez González.

Vázquez Allegue, Jaime, “Descubrir una figura del pasado”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 17 maio 2001,
p. 16.
Advirte da intencionalidade de politizar o Día das Letras Galegas e defende que o 17 de maio debe servir para lembrar a un
persoeiro das nosas letras polo seu labor creador, independentemente da súa ideoloxía. Lembra, pois, a tarefa de Eladio
Rodríguez González e tamén cita os autores que xa foron lembrados en edicións anteriores con motivo da devandita
celebración.

Vence, Ánxel, “As letras, nin con sangue entran”, La Opinión, “Crónicas Galantes”, 17 maio 2001,
p. 27.
Comeza facendo referencia ás actividades que se veñen organizando a carón do Día das Letras Galegas nos diferentes ámbitos e
alude á necesidade de ter un día sinalado para que a xente tome conciencia do escaso uso do noso idioma. De seguido, refírese á
primacía que toma a lingua inglesa co auxe da tecnoloxía e da ciencia, que “se vai estendendo paseniñamente” e lamenta que ao
galego “lle toque un papel pouco airoso na evolución das especies lingüísticas”. Finalmente, o artigo conclúe coa referencia ao
autor homenaxeado e coa alusión das actividades organizadas polo Consello Regulador do Ribeiro para conmemorar este día.

Villar Janeiro, Helena, “Efemérides”, El Correo Gallego, “Notas de actualidade”, 18 maio 2001, p.
3.
Lembra cómo descubriu o Día das Letras Galegas e cómo se foi mergullando nel ata se converter nunha defensora da nosa
cultura; tamén comenta a súa preferencia pola letra H, que é a que encabeza o seu nome.

IV. 6. Publicacións en xornais: entrevistas
Rouco, L., “Mi abuelo lataba siempre a clase”, La Opinión, “A Coruña”, 23 maio 2001, p. 72.
Neste artigo recóllese unha entrevista a Arturo Rodríguez Hervada, neto do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas,
Eladio Rodríguez González. Comenta que o entrevistado ofreceu na cidade da Coruña unha conferencia baixo o título de “La
cocina gallega y los refranes culinarios en el Diccionario Enciclopédico Galego Castellano”, na que analizou a obra cume do
seu avó. Asemade, relata Arturo Rodríguez a especial emoción coa que se vivíu na familia a homenaxe ao seu avó, que segundo
afirma “non pasou máis de tres anos na escola”.

IV. 7. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios
AFA, “A Universidade de Vigo homenaxea a Brais Pinto o Día das Letras Galegas”, O Correo Galego,
“AFA”, 6 maio 2001, p. 48.
Anúnciase que se abre o programa de actos de celebración do Día das Letras Galegas na Universidade de Vigo cun relatorio
sobre o grupo Brais Pinto que correrá a cargo de Bernardino Graña. De seguido, faise un repaso biográfico deste autor
salientando a súa colaboración con Celso Emilio Ferreiro na revista de poesía Alba e a súa participación no grupo Brais Pinto,
sobre o que anuncia a conferencia e reictal na Universidade de Vigo.

______, “Todo listo”, O Correo Galego, “AFA”, 15 maio 2001, p. 31.
Logo de referirse á celebración do Día das Letras Galegas por toda a sociedade en Galicia, faise mención
da xuntanza que terá lugar en Ribadavia para homenaxear a Eladio Rodríguez González. Comenta que alí
se xuntarán os membros da Real Academia Galega para celebrar unha sesión extraordinaria na que está
previsto que interveñan Xesús Alonso

Montero, Salvador García-Bodaño e Antón Santamarina. Ademais de anunciar moitas das actividades que previstas por toda
Galicia. Baixo o epígrafe de Diccionario de diccionarios, faise un especial fincapé na obra que levou a cabo o Instituto da
Lingua Galega e no que se recompilan os primeiros diccionarios da lingua galega nun CD-Rom.

______, “A homenaxe reparadora”, O Correo Galego, “AFA”, 18 maio 2001, p. 31.
Neste artigo faise eco das palabras pronunciadas por Alonso Montero e Antón Santamarina no acto de homenaxe que se lle
rendeu en Leiro a Don Eladio Rodríguez González. Recolle as palabras de Alonso Montero, nas que salienta a relevancia do
Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano por servir de base para a creación de posteriores diccionarios e comenta que
Santamarina se centrou na producción poética do autor de Leiro.

______, “Eladio reeditado”, O Correo Galego, “AFA”, 21 marzo 2001, p. 33.
Resalta o número de publicacións que están a aparecer sobre a vida e obra de Eladio Rodríguez González e faise un repaso
bibliográfico no que se sobrancea o Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, que Galaxia acaba de reeditar en edición
facsimilar e que Antón Santamarina incluía no seu Diccionario de Diccionarios. Tamén se fai mención da obra poética do
autor, Folerpas, Raza e terra e Oraciós campesiñas, así como das publicacións que están a realizar o Centro Ramón Piñeiro e a
Xunta de Galicia sobre o discurso de entrada á Real Academia Galega de Ramón

Cabanillas e a edición facsímile do suplemento “Nós” de El Noroeste, dirixido polo autor, ademais de repasar as abondosas
biografías.

______, “Xornadas de Eladio Rodríguez en Leiro”, O Correo Galego, “AFA”, 22 maio 2001, p. 33.
Dáse conta da programación prevista para as Xornadas sobre Eladio Rodríguez que se celebrarán no concello de Leiro. Anuncia
que na primeria conferencia Antón Santamaría falará sobre a lexicografía en Don Eladio, e informa de que os outros
conferenciantes da semana serán Xosé Mª Dobarro, David Otero, Ramón Mariño Paz, María Xesús Bugarín, Teresa
Monteagudo, Amancio Liñares e Antonio Puentes Chao.

Álvarez Moreira, Manuel, “Letras galegas”, Diario de Pontevedra, “Revista”, 13 maio 2001, p. 20.
Logo de facer alusión á consideración que ten e debería ter o galego respecto ás demais linguas, céntrase o autor deste artigo no
Día das Letras Galegas. Repasando a historia da citada celebración dende o seu comezo como unha homenaxe a Rosalía de
Castro, chega ata ao autor do Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, D. Eladio Rodríguez González a quen se lle
dedica a xornada no 2001. Finalmente, conclúe facendo un comentario sobre a diglosia e a beleza da nosa lingua.

Araújo, Emma e M. Cheda, “San Clodio recoñece a Eladio Rodríguez”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
18 maio 2001, p. 32.
Anúnciase que o 17 de maio é unha xornada especial no municipio de Leiro, porque a Real Academia Galega celebra no
concello unha sesión extraordinaria para homenaxear ao autor alí nado, Eladio Rodríguez González. Informa, ademais, que
Xesús Alonso Montero, García Bodaño, Antón Santamarina e o presidente da Academia, Francisco Fernández del Riego
analizarán a obra en lembranza da figura homenaxeada. Salienta que os veciños do municipio se suman á celebración do Día
das Letras Galegas para ler durante 24 horas a obra poética de Don Eladio. Por outra banda, recóllese a nova da manifestación
que se celebra en Compostela para reivindicar unha maior presencia do galego nas aulas.

B. L., “A antropoloxía do don Eladio analizada por Calo, no Café Moderno”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 16 maio 2001, p. 71.
Alúdese á conferencia que tivo lugar en Pontevedra por parte do profesor Francisco Calo para falar da “Antropoloxía no
Diccionario de D. Eladio Rodríguez” e que se inscribe dentro da programación das Letras Galegas. Ademais de recoller as
palabras do conferenciante, faise referencia á importancia do autor homenaxeado para as nosas letras e a nosa cultura.

______, “O Concello súmase ós actos da Asociación Cultural O Burgo na rúa Manuel Murguía”, Diario
de Pontevedra, “Cultura”, 18 maio 2001, p. 62.
Faise eco dos actos organizados pola Asociación Cultural “O Burgo” e a Asociación de Veciños “Santiago Peregrino” de
Pontevedra para celebrar o Día das Letras Galegas, entre os que destaca un recital poético, a lectura de diversos discursos, un
ciclo de conferencias baixo o nome de “Os diccionarios e as palabras” nas que participan María Álvarez de la Granja, Ernesto
Xosé González Seoane, Manuel Lourenzo, Carmen Souto e Aida Pazos, ademais dunha exposición na que se recollían “Os
diccionarios galegos desde o século XIX ata hoxe”.

B. R., “El Área Panorámica celebra hoy un acto literario sobre Eladio Rodríguez”, Atlántico Diario,
“Baixo Miño”, 16 maio 2001, p. 18.
Descríbese o acto literario que está previsto para o Día das Letras Galegas na Área Panorámica de Tui. Indícase que nel
abordaranse as distintas facetas do homenaxeado e cítanse os nomes dalgunhas das personalidades que intervirán no acto e que,
segundo o autor do artigo, todas elas están relacionadas con algunha das facetas de Eladio Rodríguez.

Becerra, Marta, “Descubriendo a Eladio”, El Progreso, “El Despertador”, 15 maio 2001, p. 6.
Ademais de facerse eco dalgúns actos celebrados en Lugo, tamén alude á conferencia dictada por Xesús Alonso Montero no
Lucus Augusti e na que di que falou de Eladio RodríguezGonzález.

Cheda, M., “O sol tira da lingua”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 18 maio 2001, p. 1-2.
Achégase á axenda de actividades que tiveron lugar na cidade de Compostela con motivo da celebración do Día das Letras
Galegas. Sinala que houbo postos de venda de libros, concertos e mostras do traxe rexional, e ata actividades deportivas, aínda
que a actividade que máis xente acaparou foi a manifestación que convocou a Mesa pola Normalización Lingüística para
reclamar un esforzo que contribúa a unha maior presencia do galego no ensino.

Cortezón, Daniel, “Eladio Rodríguez González e a relación epistolar con Dionisio Gamallo Fierros”, La
comarca del Eo, nº 4242, 16 xuño 2001, pp. 6-8.
Reprodúcese a conferencia pronunciada na Escola Oficial de Idiomas de Ourense co gallo do Día das Letras Galegas, na que se
sinala a distinta valoración que tivo a poesía e o traballo lexicográfico de Eladio Rodríguez ao longo do tempo. Tamén se
destaca o papel de Ramón Piñeiro na reivindicación do valor da obra deste lexicógrafo e saliéntase o labor solitario
desenvolvido por Eladio Rodríguez ao elaborar o seu diccionario. Despois analízase a división entre as palabras “labregas” e as
“duquesas” establecidas por Otero Pedrayo. Por outra banda, inclúese unha pequena biografía de don Eladio na que se recorre a
diferentes eloxios epistolares dos seus coetáneos para valorar a súa obra. Finalízase reproducindo unha carta de agradecemento
de Rodríguez González a Gamallo Fierros.

Durán, J. A., “Palabras y silencios”, El País, “Cultura”, 18 maio 2001, p. 37.
Coméntase a que sen dúbida é a obra máis destacada de Eladio Rodríguez González, o Diccionario Enciclopédico GallegoCastellano. Respecto a esta obra saliéntase que lle levou trinta anos de dedicación ao seu autor e que constitúe unha xoia para a
nosa cultura. Asemade, faise un achegamento á biografía do poeta e lexicógrafo no final deste artigo.

E. A. R., “Leiro recupera la memoria de Eladio Rodríguez con un debate sobre su legado”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Ourense”, 25 maio 2001, p. 4.
Fálase da inauguración das Xornadas de estudio sobre Eladio Rodríguez González que tiveron lugar no mosteiro ribeirao de
San Clodio e da ducia de expertos que falarán sobre este autor, entre eles Antón Santamarina, Xosé Mª Dobarro, Ramón
Mariño, Teresa Monteagudo, Amancio Liñares, Antonio Puentes Chao ou Marcos Valcárcel.

______, “Las tesis de los expertos sobre Eladio Rodríguez compensan un olvido histórico”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Ourense”, 26 maio 2001, p. 11.
Co gallo do peche das Xornadas de estudio sobre Eladio Rodríguez González anúnciase a futura impresión das actas e
indícanse as críticas sobre a presencia de numerosos cargos da Xunta e a politización da actividade cultural.

EFE, “Homenajes y reivindicaciones por el gallego centran el Día das Letras”, El Progreso, “Sociedad,
18 maio 2001, p. 71.
Logo de referir a orixe do Día das Letras Galegas, faise mención ao autor que se homenaxeou nesta edición e recóllese o
programa de actividades que tiveron lugar con tal motivo no municipio de Leiro. Entre elas saliéntase a celebración da sesión
extraordinaria da Real Academia Galega no mosteiro de San Clodio e a manifestación celebrada en Compostela baixo o lema
“O galego no ensino, materia pendente”.

E. P., “Na reivindicación polo uso da lingua”, O Correo Galego, “AFA”, 17 maio 2001, p. 34.
Logo de mencionar que o Día das Letras Galegas se celebrará en toda Galicia, fai unha especial mención á axenda de
actividades que terán lugar no municipio de Leiro de onde era natural o autor homenaxeado, Don Eladio Rodríguez González.
Ademais da celebración neste concello da sesión extraordinaria da Real Academia Galega, na que intervirán Antón
Santamarina, Xesús Alonso Montero e Salvador García-Bodaño, terá lugar en Santiago de Compostela unha manifestación para
reivindicar o uso do galego no ensino. Tamén se fai neste artigo un percorrido polos datos máis significativos da vida e obra do
autor homenaxeado e conclúese cunha invitación a achegarse ás librerías galegas que nesta xornada permanecerán abertas ao
público.

______, “Os concellos galegos alentan á ‘reflexión’ e á ‘revitalización’ da lingua e da cultura galega”, El
Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 18 maio 2001, p. 69.
Despois de indicar que a maioría dos concellos e entidades galegas aproveitaron o Día das Letras Galegas para publicar bandos
reflexionando sobre a lingua e a cultura galega, céntrase no difundido polo Concello de Vigo indicando que foi escrito por Xela
Arias Castaño e asinado polo alcalde. A continuación, logo de citar algún fragmento do bando indica que tamén se lembrou a
data de 1863, que a Real Academia tomou como referencia para a celebración deste día, e sinala, por último, que o bando
remata desexando longa vida ás letras galegas.

______, “O PPdeG realiza unha ofrenda floral en Leiro e reivindica ‘a lingua para tódolos galegos”, El
Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 18 maio 2001, p. 69.
Fai referencia ao acto no que o Partido Popular de Galicia fixo unha ofrenda floral a Eladio Rodríguez na praza que leva
o seu nome na parroquia de San Clodio. Menciona os persoeiros presentes no acto e faise eco das palabras pronunciadas polos
membros do Goberno Autonómico Xesús Palmou e Celso Currás.

Escuredo, Antón, “Centro Cultural da Nosa Galiza: un ano de actividades”, A Peneira, nº 300, “Especial
Letras Galegas-Cataluña”, 2ª quincena maio 2001, p. 2.
Repasa brevemente a historia do “Centro Cultural da Nosa Galiza” de Granollers, así como algunhas das actividades que esta
asociación organizou para a celebración do Día das Letras Galegas, entre as que destaca unha exposición sobre Eladio
Rodríguez González, representacións teatrais ou presentacións de libros.

Estévez, J., “A Semana das Letras Galegas do Burgo repasa a historia dos diccionarios galegos”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra”, 16 maio 2001, p. 62.
Achega os actos da Semana Cultural que se celebra no Burgo con motivo das Letras Galegas, na que sinala que se organiza a
exposición “Os diccionarios galegos desde o século XIX ata hoxe”. Tamén anuncia as conferencias nas que intervirán María
Álvarez de la Granja e Ernesto Xosé González Seoane para falar respectivamente sobre “A lexicografía galega e Eladio
Rodríguez González” e “O léxico tradicional galego: entre a extinción e a rexeneración”

GM, “El homenaje a Eladio Rodríguez centró las celebraciones del Día das Letras Galegas”, Galicia en
el Mundo, nº 425, “Galicia”, 21-27 maio 2001, p. 6.
Dáse conta dos diferentes actos que tiveron lugar en Galicia –San Clodio-Leiro, Santiago de Compostela e A Coruña– co gallo
do Día das Letras Galegas de 2001, así como da manifestación a prol da lingua galega que se desenvolveu en Compostela.

______, “Un poeta, amante das palabras”, Galicia en el Mundo, “Galicia”, nº 425, 21-27 maio 2001,
p. 7.
Faise un repaso á vida de Eladio Rodríguez González, sinálanse as publicacións nas que colaborou e céntrase na descrición da
súa obra poética e mais do seu Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano.

______, “El nieto de Eladio Rodríguez habló de su abuelo en la Casa de Galicia de Madrid”, Galicia en
el Mundo, nº 427, “Sociedad”, 4-10 xuño 2001, p. 23.

Dáse noticia da conferencia que o doutor Arturo Rodríguez Hervada –neto de Eladio Rodríguez González– pronunciou na Casa
de Galicia de Madrid na que disertou sobre o seu avó e na que dixo, entre outras cousas, que “de él conservo el amor a los
libros”.

García, Rodri, “Galicia dá lustre hoxe ás súas letras”, La Voz de Galicia, “A festa da palabra”, 17 maio
2001, p. 2.
Informa que con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, a Real Academia Galega celebra en San Clodio unha
xuntanza para lembrar a Eladio Rodríguez González, que no acto intervirán Xesús Alonso Montero, Salvador García-Bodaño,
Antón Santamarina e o presidente da Real Academia Galega, Francisco Fernández del Riego. Tamén se sinala que a Mesa pola
Normalización Lingüística abre o debate sobre a situación do galego e celebra unha manifestación en Compostela baixo o lema
“O galego no ensino, materia pendente”.

______, “O Día das Letras Galegas esmorece”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 novembro 2001, p.
36.
Noticia sobre a mesa redonda organizada por La Voz de Galicia para tratar a problemática do Día das Letras Galegas, que
contou coa participación de representantes do mundo editorial, Fabiola Sotelo e Manuel Bragado; dos comerciantes do libro,
Xesús Couceiro; do activismo cultural, Manuel Caamaño; e da política, Manuel Regueiro. Coméntase que, mentres Sotelo se
queixou de que os libros que se publican con motivo desa data van dirixidos aos especialistas, Bragado expoñía que esas obras,
que fracasan comercialmente, xeran unha forte competencia entre os diferentes selos e que o congreso anual que organiza a
Xunta non achega nada e que ten un carácter ritual. Seguidamente, indícase que

Couceiro cualificou de prexudiciais para o sector as subvencións do goberno autonómico, aspecto no que discreparon os
representantes das editoras. Así mesmo, sinálase que Regueiro defendeu algunhas iniciativas de cando el era director xeral de
Política Lingüística, e que estiveron de acordo con Bragado na necesidade de establecer un símbolo que revitalice esta
efeméride. Non obstante, afírmase que no que concordaron os cinco participantes foi no carácter inequivocamente litúrxico que
padece hogano a festa das letras.

______, “Jesús Couceiro: ‘O Día das Letras Galegas matárono cando deixou de ser laborable”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 19 novembro 2001, p. 63.
O xornalista comenta que Xesús Couceiro, Fabiola Sotelo e Manuel Bragado afirmaron nun debate, contra a opinión de Manuel
Regueiro Tenreiro, que o Día das Letras Galegas foi moi prexudicado ao deixar de ser día solto. Tamén recolle as declaracións
en que Couceiro propón que a metade das subvencións aos libros sexan destinadas á promoción e as súas críticas ás vías de
distribución bibliográficas gratuítas que eluden as librerías. De por parte, dá conta de que nunha “ciberenquisa” de La Voz de
Galicia máis de tres cuartos dos internautas opinaron que esta festa está en claro declive.
______,

34.

“As Letras Galegas van por comarcas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 novembro 2001, p.

Afírmase que o Día das Letras Galegas está a esmorecer, situación que contrasta co dinamismo que algunhas asociacións
culturais están a imprimir en diferentes áreas como A Costa da Morte con Monte Branco, A Terra Chá cos organizadores do Día
das Letras Chairegas e Valdeorras co Instituto de Estudios Valdeorreses. Coméntase que actualmente o traballo destas tres
organizacións se dirixe, respectivamente, a potenciar as figuras de Labarta Pose, Delgado Gurriarán e Xosé Chao Rego. Na liña
principal destas asociacións, indícase que este xornal vén de recibir numerosas comunicacións electrónicas no sentido de que a
festividade se oriente cara a autores vivos. Por outra banda, sinálase que a desmobilización foi o efecto máis salientábel da
conversión do Día das Letras Galegas en festivo, conforme a opinión máis común expresada no debate aberto no sitio web de La
Voz de Galicia.

H. V., “O galego de Astúrias tamén ten Dia das Letras”, A Nosa Terra, nº 990, “Sociedade”, 7 xuño
2001, p. 17.
Comenta que os estudiantes das terras entre os ríos Navia e Eo, en Asturias, e que teñen como disciplina optativa a lingua
galega de Asturias, celebraron o 24 de maio o Día das Letras no centro Ramón Campoamor de Navia. Tamén se sinala que o
pulo que está a acadar este galego exterior se pode ollar no portal Vieiros da rede e mais na revista O espello do Colectivo
Cotarelo Valledor e que tamén conta con versión electrónica.

Hermida, Xosé, “Las dudas sobre la consolidación del idioma marcan el Día das Letras Galegas”, El
País, “Cultura”, 18 maio 2001, p. 37.
Rememora brevemente a orixe do Día das Letras Galegas dando conta da súa importancia e, de seguido, fai referencia ao autor
homenaxeado nesta edición. Comenta que as celebracións se suceden en cada municipio e de todas elas salienta a manifestación
que terá lugar en Compostela baixo o lema “O galego no ensino, materia pendente”. No referente ao futuro da nosa lingua,
recolle opinións optimistas e pesimistas que xorden á vista dos resultados das enquisas sobre o uso do galego.

I. M., “Manuel María afirma que es necesario conservar el significado real de los ritos”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 16 maio 2001, p. 25.
Comeza este artigo aludindo ao acto organizado no Hospital Juan Canalejo no que o poeta Manuel María deu unha conferencia
sobre a traxectoria de D. Eladio Rodríguez González. Respecto á obra deste autor, subliñou a importancia do Diccionario
Enciclopédico Gallego-Castellano no que se recollen máis de once mil refráns galegos. Tamén se fai alusión á mesa redonda
que organizou a Fundación Barrié na que participaron Guillermo Rojo e Antón Santamarina. Finalmente, alúdese ás charlas e
coloquios que se celebraron en centros educativos e que tiveron como tema principal a vida de Don Eladio e a súa obra.

I. R., “San Clodio protagoniza os actos de homenaxe a Eladio Rodríguez”, La Región, “Ourense”, 16
maio 2001, p. 13.
Coméntase que Leiro é o municipio protagonista de toda Galicia no día das Letras Galegas. Logo de referirse ao acto da Real
Academia Galega no mosteiro de San Clodio no que interveñen Xesús Alonso Montero, Antón Santamarina e Salvador GarcíaBodaño, faise alusión ás actividades que terán lugar ao longo do día no mesmo municipio da que sobresae as 24 horas de
lectura en homenaxe a D. Eladio.

López, Belén, “Herdeiros de Eladio Rodríguez”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 15 maio 2001,
p. 58.
Sinala que o Concello de Pontevedra editou unha biografía sobre o autor para distribuír entre os escolares da cidade e inaugurou
unha exposición fotobiográfica sobre Eladio Rodríguez. A seguir, alúdese á recepción oficial, por parte do Concello, do neto do
escritor, Eladio Rodríguez, quen comentou numerosas anécdotas que lle aconteceron ao seu avó.

______, “Días das Letras Galegas en Pontevedra con libros e autores na Ferrería e festa na praza da
Leña”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 18 maio 2001, p. 61.
Coméntanse as actividades que tiveron lugar en Pontevedra dentro do marco da celebración do Día das Letras Galegas.
Infórmase que estiveron presentes na Praza da Ferrería asinando obras os autores Xosé Vázquez Pintor, que presentou a súa
obra A memoria do boi e recibíu o Premio Torrente Ballester, e Luís Rei, gañador do Premio Xerais coa súa obra Expediente
Artieda (2000). Ademais recóllense as opinións destes dous autores respecto da súa obra e da situación da literatura e lingua
galegas.

López Fernández, Xesús, “O cantor da Galicia campesiña”, O Correo Galego, “Lecer”, 18 marzo 2001,
pp. 16-17.
Logo de indagar sobre os antepasados e familiares de Eladio Rodríguez González, o autor deste traballo achégase á formación
que tivo o autor baseándose na introducción á Antoloxía poética realizada polo seu neto Arturo Rodríguez Hervada.
Baseándose en poemas como “O santo tempro” e “Probeza” de Oraciós campesiñas fai referencia ao canto á miseria que
realiza este autor nos seus versos. Tamén fai un percorrido pola súa biografía, con especial mención á súa chegada á cidade da
Coruña e ao seu achegamento aos intelectuais do momento, como Uxío Carré Aldao, Manuel Murguía, Salazar ou Lugrís
Freire. Dentro das súas obras salienta especialmente o Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, que editou Galaxia en
tres tomos e, finalmente, fai unha aproximación á temática da obra poética deste autor recollendo fragmentos dalgúns dos seus
poemas.

M. C. S., “Teatro, música y lectura en el Día das Letras de Bergantiños”, La Opinión, “Costa da
morte/Carballo”, 17 maio 2001, p. 20.
Anúnciase que dentro das actividades organizadas no concello de Bergantiños para conmemorar o Día das Letras Galegas, vai a
ter lugar un maratón de lectura. Tamén se recolle o programa dos actos que se levarán a cabo nos concellos de Laxe e de
Cabana.

M. G., “Una casa de muñecas y excursiones para celebrar las ‘Letras Galegas”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra/Ciudad”, 24 maio 2001, p. 13.
Sinala as distintas actividades que os alumnos do colexio Monte Porreiro 1 levaron a cabo durante o último trimestre para a
conmemoración do Día das Letras Galegas, actividades que varían cada ano. Comenta que nesta ocasión entre as escollidas
estaban unha exposición de artesanía familiar, distintas excursións a lugares como as illas Cíes ou Santiago e unhas olimpiadas
que pretendían recuperar e dar a coñecer aos escolares os xogos tradicionais galegos. Destaca, ademais, outras actividades
como un festival comunitario de teatro no que parodiaron un programa da televisión, a presentación dun novo número da
revista Breixa, elaborada polos alumnos, e un festival de fin de curso.

Macía, M., “Todo un día leyendo a Eladio Rodríguez”, La Región, “Cultura”, 12 maio 2001, p. 13.
Resáltase a actividade que se levará a cabo no municipio de Leiro baixo o lema “24 horas de lectura” co que se homenaxeará ao
autor alí nado, D. Eladio Rodríguez González. Destácase que para a xornada se escolleron as obras poéticas do homenaxeado e
tamén algunhas biografías referidas ao autor.

______, “Eladio Rodríguez: Unha débeda menos”/ “Solemnidade en San Clodio”, La Región/Atlántico
Diario, “Provincia”/ “Sociedad”, 18 maio 2001, p. 16/p.40.
Refírese ao acto que celebrou a Real Academia Galega en San Clodio con motivo do Día das Letras Galegas. Dise que no acto
interviñeron Xesús Alonso Montero, que falou do seu primeiro “encontro” coa literatura galega da man de Eladio Rodríguez
González; Salvador García Bodaño, que analizou o labor poético do homenaxeado, e Antón Santamarina, que falou da obra
máis importante do autor, o Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano. Ademais recóllense as palabras das intervencións
destes tres autores e do presidente da Real Academia Galega, Francisco Fernández del Riego.

Morado, “El colegio de Friol se vuelca con el Día das Letras Galegas”, El Progreso, “Terra Chá”, 15
maio 2001, p. 19.
Ofrece un resumo das actividades levadas a cabo no colexio Doutor López Suárez de Friol con motivo do Día das Letras
Galegas e entre as que destaca a visita de Paco Martín, da xornalista Ana Expósito para falar do seu libro O dente de Clara
(1991) ou a lectura pública da obra de Castelao Sempre en Galiza.

Pampín, Alberto, “Castrillo: Mañá seguiremos botando de menos unha maior presencia do galego”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 17 maio 2001, p. 42.
Infórmase de que o alcalde da cidade de Vigo, Lois Pérez Castrillo, fixo un chamamento para reivindicar un maior uso e
presencia do galego. Logo de salientar a importancia do Día das Letras Galegas manifesta que se debería reflexionar sobre o
futuro da nosa lingua e facer uso dela todos os días do ano.

Paradela, Carmen, “Los vecinos de San Clodio clausuran con una charla el año de Eladio Rodríguez”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 29 decembro 2001, p. 8.
Infórmase de que a asociación de veciños de San Clodio clausurará, no cámping de Leiro, os actos de homenaxe a Eladio
Rodríguez, que se viñeron desenvolvendo ao longo de 2001 coa conferencia “Don Eladio e o seu Ribeiro”, a cargo de Clodio
González.

Pérez Bouza, Xosé Antón, “Eladio Rodríguez: ¿rexionalista cultural?”, A Peneira, nº 300, “Especial
Letras Galegas-Cataluña”, 2ª quincena maio 2001, pp. 6-10.
Repasa as principais facetas de Eladio Rodríguez González como autodidacta, como secretario e presidente da RAG, como
poeta –centrándose en Folerpas (1894), Raza e Terra (1922) e Oraciós campesiñas (1927)– e con referencia ao seu Diccionario
enciclopédico gallego-castellano reprodúcense as entradas “andar” –letras–; “adiantado” e “Medulio” – historia–; “lúa” e
“mitoloxía” –tradicións populares.

R. G., “Eladio...¿que máis?”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 27 abril 2001, p. 32.
Logo de comentar a importancia da figura de Don Eladio Rodríguez González nas nosas letras e o descoñecemento do autor
entre os escolares, faise unha presentacion das obras referias ao autor que están sendo publicadas. Entre as biografías, faise
referencia á realizada por Ramón Mariño Paz para Sotelo Blanco, á de Xoán Carlos Lagares que publica A Nosa Terra, á escrita
por Marcos Valcárcel e publicada por Xerais, á de Clodio González Pérez para a editorial Toxosoutos, á de Teresa Monteagudo
para Ir Indo Edicións e á de David Otero publicada por Galaxia. Asemade, cítase de Xoán González-Millán o O diccionario
enciclopédico de Eladio Rodríguez, e as obras do autor Oraciós campesiñas e Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano,
publicadas en edición facsimilar por Galaxia.

______, “A perda de forza das asociacións culturais fixo minguar os actos”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 18 novembro 2001, p. 37.
Rexistra o debate convocado por este mesmo xornal sobre a celebración do Día das Letras Galegas. En primeiro lugar,
reflíctense as impresións do ex-presidente de O Facho, Manuel Caamaño, que estableceu diversas etapas no decurso desta
celebración, salientando que os primeiros tempos foron de resistencia cultural e dun importante papel das asociacións culturais.
Pola súa banda, o editor Manuel Bragado fala de ritualización e o libreiro Suso Couceiro lembra o papel activo das librerías nos
primeiros anos, en contraste co panorama actual, ademais de falar da influencia negativa

das subvencións ao libro galego. Finalmente, dise que Fabiola Sotelo apuntou que o galego non estaba consolidado malia a
escolarización do idioma.

Regueiro, Carina, “Eladio Rodríguez viviu fondamente comprometido coa cultura galega”, El Correo
Gallego, “Correo das Culturas”, nº 75, 6 maio 2001, p. 6.
Saliéntanse as investigacións sobre a figura de Eladio Rodríguez que ten levado a cabo Teresa Monteagudo. Ofrécese un
informe da traxectoria profesional desta estudiosa e recóllese tamén a súa opinión sobre o citado escritor. Finalmente, alúdese
aos traballos desenvoltos por Eladio Rodríguez tanto no eido da lexicografía coma no da poesía.

Rey, Bety, “Suso de Toro asistirá a la celebración del Día das Letras Galegas en Tomiño”, Atlántico
Diario, “Baixo Miño”, 16 maio 2001, p. 18.
Sinala as actividades que distintas asociacións levarán a cabo para celebrar o Día das Letras Galegas, entre elas, conferencias a
cargo de Suso de Toro, das que se anuncia que falará sobre literatura, traballo literario e a súa experiencia como creador. Así
mesmo, dáse conta de que este escritor asinará exemplares das súas obras na feira do libro deste lugar.

Rodríguez, Víctor, “A figura de Eladio Rodríguez voltou a brilar co Día das Letras”, El Mundo,
“Galicia”, 18 maio 2001, p. 1/3.
Informa de que a Real Academia Galega se trasladou a Leiro para abrir a xornada de homenaxe ao autor alí nado e ao que se lle
dedica o Día das Letras Galegas, Eladio Rodríguez González. Dise que na sesión interviron Xesús Alonso Montero, Antón
Santamarina e Salvador García-Bodaño. Neste artigo faise referencia tamén ás palabras de Alonso Montero sobre o seu
primeiro achegamento á literatura galega da man de D. Eladio e coméntase o transcurso do acto. Por outra banda, tamén se fai
eco da manifestación que nesa mesma xornada tivo lugar en Compostela para reivindicar unha maior presencia do galego no
ensino, e alúdense ás actividades coas que se festexou nesta cidade o Día das Letras.

Rodríguez Álvarez, Montserrat, “Eladio Rodríguez González, o valor da palabra”, A Peneira, nº 300,
“Especial Letras Galegas”, 2ª quincena maio 2001, pp. 2-6.
Alúdese á instauración do Día das Letras Galegas e despois faise un percorrido biográfico pola figura de Eladio Rodríguez
González e mais da súa producción literaria –Folerpas (1894), Raza e Terra (1922) e Oraciós campesiñas (1927)– e lingüística
do seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano.

Souto, Xurxo, “Cántigas da terra”, La Opinión, “El domingo”, 11 febreiro 2001, p. 14.
Achégase á historia do grupo artístico “Cántigas da terra” fundado por Eladio Rodríguez González en 1916. Ademais de
achegarnos a dilatada vida desta agrupación musical, tamén ofrece en columna á parte unha breve biografía de Eladio
Rodríguez, na que destaca a súa pertenza á Cova Céltica, o seu labor de xornalista, poeta ou lexicógrafo, rematando por
reproducir uns versos do propio Eladio Rodríguez cos que comezaran a súa presentación no teatro Rosalía de Castro da Coruña
o 17 de xullo de 1917.

______, “Eladio Rodríguez e As Irmandades da Fala”, La Opinión, “Historias que non se contan en
ningures”, 19 maio 2001, p. 10.
Xurxo Souto evoca neste artigo a creación da I Irmandade da Fala de Galicia, que se formou na cidade da Coruña o 18 de maio
do 1916 baixo a dirección de Antón Vilar Ponte. Salienta que entre os seus membros, un total de 30, estaba Eladio Rodríguez
González, de quen se sobrancea o seu labor tanto na Academia Galega coma á fronte do coro “Cántigas da Terra”. Baixo o
epígrafe de “Cantigueiro Cascarilleiro” faise un repaso pola historia deste coro galego que fundara Don Eladio, e tamén se
recolle en “Unha Galiza enciclopédica dende os ollos da Coruña” algunhas das entradas máis curiosas que se atopa no
Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano.

Valcárcel, Xulio, “O diccionario de don Eladio”, El Ideal Gallego, 20 maio 2001, p. 4.
Comeza referíndose ao labor da realización do Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano que ocupou durante tantos anos
a vida de Don Eladio Rodríguez González, pero que o autor non chegou a ver publicado. Sinala que foi o seu fillo quen levou a
Galaxia no 1950 os orixinais e que anos máis tarde se puido sacar á luz esta obra “feita por un só autor e cunha disposición de
medios moi limitada”. En tres volumes recompílase léxico galego incluíndo vulgarismos e variantes dialectais ata sumar un
total de 45.673 entradas.

Ventureira, Rubén, “TVG emite dos ‘cortos’ basados en obras de Eladio Rodríguez y Ánxel Fole”, La
Voz de Galicia, “Televisión”, 17 maio 2001, p. 57.
Infórmase de que coincidindo co Día das Letras Galegas, a TVG estreará dúas curtametraxes do proxecto “A lingua animada”.
Dise que os dous títulos que se prepararon están baseados en obras de autores galegos:Meigallos, sombras e papas de arroz,
inspirada en tres poemas de Eladio Rodríguez González, o autor homenaxeado nesa xornada, e Os difuntos falaban castelao,
inspirada nunha peza de Ánxel Fole.
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V. 1. Monografías, biografías, crónicas e libros colectivos
Abeijón Núñez, Francisco, Álvaro de las Casas. Vida e obra, A Coruña: Toxosoutos, col.
Fasquía, nº 6, maio 2001, 84 pp. (ISBN: 84-95622-22-X).
Iníciase cunha breve “Presentación” na que o autor explica cándo comezou a interesarse pola figura de Álvaro de las
Casas (Ourense, 1901-Barcelona, 1950). A continuación, ofrécense algúns datos biográficos do persoeiro
homenaxeado e inclúense diversas fotografías, á vez que se reproduce o documento co que se lle transmitiu a súa
destitución como profesor no ano 1936. Seguidamente, exponse un repertorio bibliográfico dos seus escritos e
recóllense algúns poemas e composicións populares que recompilou. Nos seguintes apartados analízanse, por un
lado, o labor que este autor desenvolveu no eido político e, por outro, a súa participación no movemento “Ultreya”.
A este respecto, reprodúcense o decálogo desta asociación e algunhas das cancións que os seus integrantes coreaban
nas excursións e un extracto do Refraneiro galego que eles mesmos editaron.

Recensións:
- Armando Requeixo, “Lembrando a Álvaro de las Casas”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 88, 5
agosto 2001, p. 3.
Dá conta do contido desta primeira monografía dedicada a Álvaro de las Casas e salienta, do traballo feito por
Franciso Abeijón Núñez, a profusión de pequenos datos de inestimábel axuda e a claridade expositiva. Pola contra
tamén lle critica o abuso na reproducción íntegra de textos do escritor facilmente consultábeis, a ausencia analítica da
súa producción literaria e a imprecisión e irregularidade nas citas bibliográficas. Finalmente, saúda agradecidamente
esta contribución para o coñecemento da vida e obra deste intelectual ourensán que, a excepción de certos artigos na
prensa diaria e un monográfico recente na revista Casa da Gramática, case ninguén estudiara de maneira extensa
dende a Historia da literatura galega contemporánea, de Ricardo Carballo Calero.

Abilleira Sanmartín, Xosé, Luís Amado Carballo, Vigo: A Nosa Terra, maio 2001, 64 pp.
(ISBN: 84-95350-82-3).
Biografía de Luís Amado Carballo (Pontevedra, 1901-1927), que se acompaña de pequenas fotos a cor e en branco e
negro sobre a súa vida e obra. Comeza o volume cunha cita de Xoán Vidal Martínez, na que describe ao
pontevedrés. A seguir, alúdese ao seu nacemento, á súa familia, aos seus estudios no Colexio Balmes, no Instituto
Xeral e Técnico e na Facultade de Dereito e Ciencias Sociais da Universidade de Santiago de Compostela. De
seguido, cítanse algunhas das primeiras colaboracións de Amado Carballo na prensa e o seu traslado a Madrid,
cidade na que continuou os seus estudios e colabora na prensa. Así mesmo, cítanse algunhas das súas obras, como
Os probes de Deus, escrita en 1923 e publicada en 1925; o poemario Proel, editado en 1927 nos talleres do Diario
de Pontevedra ou O Galo, poemario póstumo. Remata o volume coa reproducción dalgúns dos seus poemas.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Sobre a vida e obra de Amado Carballo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 218, 21 xullo 2001, p.
2.

Comeza repasando o contexto no que nace Amado Carballo e a súa ascendencia con nomes de destacados
persoeiros. Segue coa achega ao contexto histórico-cultural na altura da súa entrada na Facultade de Dereito de
Santiago de Compostela en 1918 e a súa fecunda relación coa prensa do momento, na que comezou a publicar en
castelán. Xa no campo da poesía, destaca que foi o ano 1924 o de maior fecundidade creativa e que a poesía de Proel
(1927) é, en boa medida, froito da publicada antes en La Concordia. Tamén salienta o carácter descritivo e a
influencia que tivo nos poetas mozos, aspectos todos estes que se recollen na biografía de Xosé Abilleira Carballo.

Referencias varias:
- C. V., “O centenario de Luís Amado Carballo converte Pontevedra na capital da poesía”, A Nosa Terra, nº 988,
“Guieiro Cultural”, 24 maio 2001, p. 30.
Logo de lembrar a figura de Amado Carballo, dáse conta neste artigo dos diferentes actos que se celebrarán na sua
cidade natal para conmemorar o centenario do seu nacemento. Tamén se anuncia a publicación dunha biografía do
autor realizada por Xosé Abilleira, do que se recollen algúns interesantes comentarios acerca de Amado Carballo, a
súa vida e obra.

-B. L., “Luís Amado Carballo, exemplo da influencia poética de Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 29
maio 2001, p. 71.
Ver Amado Carballo, Luís, Obra poética galega no apartado II. 2. deste Informe.

Adrio Menéndez, José, Del Orense antiguo, prólogo de José Almoina, epílogo de Emilo Amor,
Ourense: Concello de Ourense (Concellería de Cultura), col. Auria, nº 6, setembro 2001, 326 pp.
(ISBN: 84-87623-49-2).
Edición facsimilar de Del Orense antiguo (1935), obra de José Adrio Menéndez (?-1937) que non chegou a ser
difundida cando fora impresa pola Imprenta Popular de Ourense. Comézase cunhas palabras do autor, “Al que
leyere”, no que sinala que todos os datos do libro son rigorosamente certos por estaren tomados de actas municipais,
documentos antigos e testemuños de persoas de recoñecida solvencia nas súas afirmacións. No prólogo, José
Almoina loa a figura e a obra de José Adrio. Despois aparece o traballo deste autor que é a crónica social e política,
dividida en trinta e dúas seccións, de Ourense entre 1830 e 1899, no que cada un destes apartados describe un ou
dous anos da historia local da cidade. Os acontecementos literarios máis significativos que se indican neste volume
son: o nacemento de Valentín Lamas Carvajal (1849); a saída do primeiro número do xornal bimensual Nueva
Galicia (1863), da revista semanal Fra Diábolo (1867), do semanario El Eco del Liceo (1870) e de El Heraldo
Gallego (1874); a organización do segundo centenario do padre Feijóo (1876); o comezo da publicación de O Tío
Marcos da Portela (1879); a popularidade de Juan de la Coba Gómez (1883); a publicación da revista semanal
Álbum Literario (1888) e mais o falecemento de Modesto Fernández y González (1897). No epílogo, datado en
Maside en 1934, Emilio Amo r cualifica a esta obra como unha “historia episódica y anecdótica del siglo XIX” da
Cidade das Burgas e reflexiona sobre algunhas das singularidades desta etapa da historia ourensá.

Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Do Ourense antigo”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 21 decembro 2001, p. 2.
Alude á edición facsimilar de Del Ourense Antigo (1830-1900), de José Adrio Menéndez, facendo unha achega ao
seu contido e ao autor. Remata propoñendo a reedición doutras obras sobre Ourense como Dos días en Ourense, de
Álvaro de las Casas, ou “a recuperación dos artigos na prensa local de Vicente Risco, Otero Pedrayo,...”.

Agís Villaverde , Marcelino, Crónica viva do pensamento galego, limiar de Xaime Isla Couto,
epílogo de Carlos Baliñas Fernández, A Coruña: Igesco (Instituto Galego de Estudios
Comunitarios), maio 2001, 308 pp. (ISBN: 84-8288-441-7).
Reúnense neste volume 164 colaboracións publicadas polo autor na súa sección de opinión do mesmo título en O
Correo Galego. No limiar Xaime Isla alude á rota vital do autor dende a súa infancia na vila mariñeira de Raxó, a súa
adolescencia en Pontevedra baixo o influxo de profesores como Alfredo Conde, o seu paso por Compostela, onde fai
os seus estudios de Filosofía e inicia da man do mestre Carlos Baliñas o seu traballo como docente e investigador.
Neste sentido salienta o encontro con Paul Ricoeur, quen ademais de ser autor de estudio da súa tese de doutoramento
foi membro do tribunal que a xulgou. Destaca tamén o cosmopolitismo filosófico de Marcelino Agís así como o
exemplo de cambio na sociedade galega que supón a súa traxectoria ao ser un universitario procedente do mundo
rural que toma conciencia da súa identidade desbotando vellos complexos de inferioridade. O libro estructúrase en
seis partes que abranguen diferentes etapas históricas dende a Antigüidade ata o século XX, á súa vez divididas en
temas. Nelas, Agís dedica as súas reflexións aos autores e ideas filosóficas pertinentes por orde cronolóxica, co
obxectivo de ofrecer unha visión sintética da vida e da obra de figuras senlleiras da nosa historia cultural. Así por
exemplo, dedícanse artigos a Prisciliano, Francisco Sánchez, Frei Benito Xeromo Feijoo, Frei Martín Sarmiento,
Ramón de la Sagra ou Amor Ruibal, entre outros, e a temas como o rexionalismo, o pensamento social do XIX, o
krausismo, a xeración Galaxia ou as relacións entre pensamento e ficción e relixión. No epílogo, Carlos

Baliñas pregúntase se existe ou non un pensamento galego e sinala que trala lectura deste libro a resposta é
decididamente afirmativa. Gaba, ademais, a mestura de filosofía e estilo literario que demostra o autor.

Recensións:
-X. M. Domínguez Prieto, “Un ensaio sobre o pensamento galego”, O Correo Galego, “Lecer”, 10 xuño 2001, p. 17.

Lóuvase a obra de Marcelino Agís, a quen se cualifica de apracíbel e sereno, indicando ademais que cos seus escritos
sabe chegar aos lectores. Desta obra comézase sinalando que nela aparecen artigos xa publicados nas páxinas de O
Correo Galego, feito que, segundo o artigo, non implica que esta obra non sexa un ensaio. E para demostrar que
estamos ante este xénero expóñense unha serie de características típicas del e que están presentes na obra, como por
exemplo a unidade temática, a persecución dun obxectivo ou o “coidadísimo estilo”. Por outro lado, destácase que o
autor pretende presentarnos a historia do noso pensamento galego como alicerce do que nós somos mediante un
estilo e unha linguaxe sinxelos, aspectos que xunto co entusiasmo e a paixón que manifesta ao escribir fan que esta
sexa unha obra que convenza.

-M. Blanco Rivas, “Os protagonistas da nosa historia cultural”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 239, 15 decembro
2001, p. 2.
Describe a grandes trazos esta obra de Agís Villaverde, apuntando que neste traballo se recolle “a vida e obra de
figuras senlleiras da nosa historia cultural”, entre elas Sarmiento, Rosalía ou Castelao. Repasa pormenorizadamente
cada un dos apartados que conforman a obra, dende o inicial centrado na antigüidade, pasando logo pola Idade Media
e o Renacemento ou o século XIX, ata o Grupo Nós e a Xeración Galaxia. Remata cunha sucinta presentación do
autor na que cita algunha das súas obras máis relevantes sempre centradas na filosofía.

Referencias varias:
- Conchi Bilbao, “Hai que partir das raíces para aborda-lo universal”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
79, 3 xuño 2001, p. 2.
Conversa con Marcelino Agís sobre a súa obra, que segundo el escribiu por dúas razóns: a primeira, porque a
historia do pensamento galego non a fixera ninguén e, a segunda, porque o pensamento é o aspecto máis descoidado
da cultura galega. Por outro lado, apunta que escribe sobre o pensamento e non sobre filosofía

porque esta aínda non existe en Galicia e indica que para coñecer a propia realidade de cada un debemos coñecer a
diferencia, é dicir, outras culturas, xa que estas son as que distinguen as correntes filosóficas dos distintos países.
Finalmente, subliña que a filosofía, aínda que é un saber especializado, debe achegarse aos problemas do home e
saber como abordalos.

- Elva Otero, “A filosofía hoxe precisa diálogo”, O Correo Galego, 17 xuño 2001, p. 2
Reflexiónase sobre o momento de crise que está a atravesar a filosofía como saber e a perda de protagonismo que
está sufrindo o filósofo na vida cultural e social. Alúdese tamén á nova obra do profesor Marcelino Agís, Crónica
viva do pensamento galego, da que se sinala que é unha recompilación dos seus artigos publicados no Correo
Galego entre 1997 e 1998, onde trata de que a filosofía supere a súa crise e se achegue máis aos problemas do
individuo. Tenta demostrar que Galicia posúe un pensamento propio “que trata de ser coherente coa súa propia
realidade”. Finalmente, informa de páxinas web relacionadas con este eido do saber.
- M. Izaguirre, “Marcelino Agís Villaverde: ‘A cultura de Galicia semella acéfala por veces”, Diario de Pontevedra,
“Diario de verán. Cultura”, 19 xullo 2001, p. 77.
A publicación desta nova obra de Marcelino Agís Villaverde é o motivo central desta entrevista. O autor declara que
o seu obxectivo é facer da filosofía e do pensamento unha materia asequíbel a todo o mundo, xa

que na nosa lingua conta con moi poucos divulgadores. En canto ás figuras do pensamento galego, destaca ao Padre
Feijoo, ao Padre Sarmiento, a Rosalía, a Murguía, a Brañas, a Vilar Ponte, a Xoán Vicente Viqueira, á Xeración Nós
e á Xeración Galaxia. Finalmente, comenta as posibilidades de ter en conta a existencia dunha escola filosófica
galega.

- Francisco Castro, “Un país acéfalo”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 2 decembro 2001, p. 13.
Alúdese á presentación do libro Crónica viva do pensamento galego, da autoría de Marcelino Agís Villaverde e
editado por Galaxia. Coméntase que o libro contén unha introducción de Xaime Isla Couto e do catedrático de
filosofía Carlos Baliñas no que aclara que Galicia ten un pensamento filosófico e humanista de sempre. O libro
recolle autores da tradición do pensamento galego dende Prisciliano ata o propio Carlos Baliñas.

Allegue, Pilar, Sarmiento, un intelectual ilustrado, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xerais
Peto, serie Claves, nº 40, 2001, 69 pp. (ISBN: 84-8302-669-4).
Neste conciso estudio de Pilar Allegue realízase un achegamento ao Padre Sarmiento (Vilafranca do Bierzo, 1695Madrid, 1772), unha figura fundamental do pensamento ilustrado e quizais pouco recoñecido como tal. Unha
completa biografía sobre o escritor na que se dá conta da súa personalidade e carácter, unha aproximación á súa
vastísima obra na que se nos reflicte o estilo e a erudición do seu autor, e unhas puntualizacións no tocante ás
cuestións metodolóxicas que preocupaban a frei Martín, é o que atopamos nesta monografía realizada por Pilar
Allegue.
Referencias varias:
-Conchi Bilbao, “Sarmiento foi por diante de moitos dos ilustrados”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
99, 17 outubro 2001, p. 2.
Entrevista á profesora Pilar Allegue, autora de Sarmiento, un intelectual ilustrado editado por Xerais, sobre a figura
do padre Sarmiento. Afirma que as ideas do intelectual galego eran moi avanzadas, mesmo para moitos

ilustrados. Engade que o monxe benedictino trataba de facer cousas útiles, así salienta o seu traballo pola lingua, á
que consideraba un instrumento de comunicación que dignificaba ó pobo galego.

Allegue, Pilar, Frei Martín Sarmiento. Pensador, crítico, científico, filólogo, educador, Vigo: Ir
Indo Edicións, col. Galegos na Historia, nº 22, 2001, 63 pp. (ISBN: 84-7680-3842).
Esta obra achéganos ao percurso vital de Frei Martín Sarmiento (Vilafranca do Bierzo, 1695-Madrid, 1772)
ofertando informacións que axudan a un mellor coñecemento, non só da súa traxectoria vital, senón tamén, e sobre
todo, das súas afeccións e preoucpacións: a defensa da iguladade de xénero, de clase e de raza, a necesidade da
modernización e adopción dos avances europeos; a defensa dos idiomas vivos, falados polas xentes populares. Sitúa
aquí a defensa do galego, a educación como medio de conseguir unha mellor sociedade e a defensa da paz fronte ao
militarismo. Presta atención tamén ao seu labor investigador no que ocuparon un papel destacado, ademais da
botánica, a etimoloxía e a lingüística froito das que foi a obra recoñecida por todos Onomástico etimológico de la
lengua gallega

Alonso Montero, Xesús, A coroación de Curros Enríquez (A Coruña, 21 outubro de 1904).
Edición facsimilar de <<Ao pobo cruñés>>; 25 poemas, unha loa en prosa e outras páxinas,
prólogo de Francisco Fernández del Riego, A Coruña: Concello da Coruña/Real Academia
Galega, 2001, 31 pp. (DL: C-1719/2001).
Obra publicada con motivo do sesquicentenario do nacemento de Manuel Curros Enríquez e enmarcada dentro dos
actos de celebración, entre os que destaca o Iº Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu tempo, que está
dividida en dúas partes ben diferenciadas. Comeza coa presentación institucional do alcalde da Coruña, á que lle
segue un prólogo de Francisco Fernández del Riego, no que fai referencia ao acto de homenaxe ao poeta de Celanova
e ao propio traballo de Xesús Alonso Montero, que aparece a continuación. Está dividido en dúas partes, a primeira
baixo o título de “Cando os poetas eran coroados”, explica o significado da coroación comparándoa coa que se facía
noutros lugares de España e mesmo en Hispanoamérica, mentres que na segunda, “A(s) coroación(s) de Curros”, fai
unha descrición pormenorizada do acto celebrado na cidade coruñesa o 21 de outubro de 1904. A segunda parte da
obra consiste nunha carpeta que contén os facsímiles dos 29 textos que son: o programa da velada ofrecida en honor
de Curros Enríquez, a invitación a esta, 25 poemas de autores galegos como Eugenio Carré Aldao, Filomena Dato,
Enrique Labarta ou Lugrís Freire, entre outros, unha loa en prosa e a composición que Curros lle dedicou á cidade
herculina “Ao pobo cruñés”.

Referencias varias:
Avelino Abuín de Tembra, “Congreso para Curros”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 15 xaneiro 2001,
3.
Despois de se referir á débeda de España con Galicia, considera que as ansias de autorredención non son
chauvinismos, informa deste congreso internacional sobre “Curros Enriquez e o seu tempo” que terá lugar en
setembro do 2001. Sinala que nel se tratarán obras do autor como A virxe do Cristal, O divino sainete..., ademais de
que se editará unha antoloxía mínima e un facsimilar da coroación de Curros.

Alonso Montero, Xesús, Homenaxe na Coruña ó poeta Manuel Curros Enríquez (no
sesquicentenario do nacemento 1851-2001), A Coruña: Concello da Coruña, setembro 2001, 16
pp. (DL: C-1720-2001).
Opúsculo no que se recolle unha achega de Xesús Alonso Montero ás datas máis significativas da relación que
Manuel Curros Enríquez mantivo coa cidade da Coruña, precedida dunha introducción do alcalde coruñés. As oito
datas que marcan a relación de Curros Enríquez coa cidade herculina comezan no ano 1880 cando compón o poema
“Saúdo”, no que inclúe un apóstrofe loando a cidade, será aquí onde os xuíces desestimen a denuncia que o
demandaba por algunhas composicións poéticas de Aires da miña terra ou na que será coroado anos máis tarde
nunha multitudinaria homenaxe, ademais de acoller aínda hoxe os seus restos mortais. Acompáñase esta achega
cunha fotografía independente na que se recolle un momento do discurso da homenaxe celebrada en 1935, así como
fotografías interiores da ofrenda floral ao poeta en 1914 presidida por Murguía, do seu enterro ou do monumento
que a cidade da Coruña ergueu nos xardíns de Méndez Núñez. Remátase co programa de actividades a celebrar e as
intervencións en cada unha delas.

Alonso Montero, Xesús, Curros Enríquez canta a Rosalía de Castro (1891,1904), Padrón:
Fundación Rosalía de Castro (Centro de Estudios Rosalianos), 2001, 11 pp. (ISBN: 848766815-1).
Opúsculo no que Xesús Alonso Montero fai unha análise do contexto e as fontes nas que aparecen os dous poemas
“A Rosalía” e “N’a tumba de Rosalía”, de Manuel Curros Enríquez. Do primeiro sinala que ata o de agora estivera
mal contextualizado posto que se consideraba, baseándose en palabras de Adelardo Curros Vázquez, fillo do poeta,
como feito con motivo da morte de Rosalía e non co do traslado dos seus restos en 1891 ao sepulcro dos Galegos
Ilustres. Do segundo, sinala que foi feito máis tarde e que na súa viaxe a Galicia dende Cuba en 1904 lle fai unha
visita en San Domingos de Bonaval a Rosalía o 24 de setembro, depositando un ramo de flores e o poema
manuscrito na súa tumba. Ademais da reproducción dos dous poemas, tamén se inclúe un artigo publicado na
Gaceta de Galicia por Antonio Fernández Tafall tres anos despois, no que relata a visita de Curros ao mausoleo de
Rosalía titulado “Curros Enríquez ante la tumba de Rosalía de Castro” e a fotografía que nese día lle fixeran ao poeta
celanovés durante a súa ofrenda á Cantora do Sar.

Referencias varias:

- Diego Bernal, “Redención de la palabra”, La Voz de Galicia, “Agua de Platerías”, 7 xullo 2001, p. 13.
Comeza facendo unha evocación do traslado de Rosalía de Castro nada máis nacer para ser bautizada na Capela do
Hospital Real a través das rúas da zona vella de Santiago, pasando despois a referirse aos actos de conmemoración
que a Fundación que leva o seu nome está a preparar con motivo do CXVI aniversario da poetisa. Entre estes destaca
a publicación do segundo número da colección “Vintecatro de Febreiro” baixo o título de Rosalía de Castro en
1963, centenario de Cantares Gallegos e primeiro Día das Letras Galegas, ademais do opúsculo Curros Enríquez
canta a Rosalía de Castro (1891-1904) en edición de Xesús Alonso Montero.
-U. L., “A Casa-Museo de Rosalía celebra o domingo o 116 aniversario da morte da autora”, La Voz de Galicia,
“Comarcas”, 13 xullo 2001, p. 11.
Anuncia a celebración de diversos actos con motivo do 116 aniversario do pasamento de Rosalía de Castro e entre os
que se enmarca a presentación do segundo número da colección “Vintecatro de febreiro” esta vez dedicado a Rosalía
de Castro en 1963, centenario de Cantares Gallegos e Primeiro Día das Letras Galegas en edición de Ana Belén
Vázquez Pardal. Do mesmo xeito que anuncia tamén a presentación do folleto Curros Enríquez canta a Rosalía de
Castro (1891-1904) en edición de Xesús Alonso Montero.

Alonso Montero, Xesús, Os tres poemas premiados en 1877 no certame de Ourense. Unha
boda en Einibó, O gueiteiro e A Virxe d’o Cristal, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 2001, 12
pp./[12 pp.]. (ISBN: 84-8485-029-3).
Edición facsimilar de tres números deste xornal dirixido por Valentín Lamas Carvajal, que conta cunha introducción
de Xesús Alonso Montero na que, baixo o título de “Palabras sobre a primeira edición dos tres poemas de Curros
premiados no Certame ourensán de 1877”, analiza a importancia desta publicación e do certame que convoca, no
que Curros resulta gañador nas tres modalidades: “Costumbres”, “Tradiciones” e “Tipos”, con “Unha boda en
Einibó”, “A Virxe do Cristal” e “O gueiteiro”, respectivamente. Aclara Xesús Alonso Montero que a publicación das
poesías gañadoras se fai na “edición de intereses generales” e non na “revista ilustrada” que ten o propio xornal.
Explica as bases, as confusións que se podían xerar na súa publicación en El Heraldo Gallego fronte á versión moito
máis clara que recollía outro xornal en galego O tío Marcos da Portela. Sinala que a publicación se fai en tres
números consecutivos: o 10 (05-03-1877), o 11 (10-03-1877) e o 12 (20-03-1877), chamando a atención sobre o
feito de que tivera pasado desapercibida esta edición ata o de agora, conservada só no Museo de Pontevedra. Sinala
tamén que con estes poemas dáse a coñecer un dos que sería o autor máis importante da historia da literatura galega
e mesmo un dos poetas máis grandes do seu momento en toda Europa, cando só tiña 25 anos e levaba xa algúns
residindo fóra. Finalmente, reprodúcense os tres números completos do xornal.

Araúxo, Emilio, Do lado dos ollos. Arredor da poesía, entrevista con 79 Poetas do Mundo,
Vigo: Edicións do Cumio, col. Documenta, 2001, 300 pp. (ISBN: 84-8289-120-0).
Obra na que Emilio Araúxo recolle setenta e nove entrevistas a outros tantos poetas de gran
repercusión no século XX en todo o mundo e nas que o tema central é a poesía e a concepción
que dela teñen, como se deixa ver na presentación que abre a obra. En todas as entrevistas,
ordenadas cronoloxicamente, hai unha pequena introducción biobibliográfica dos autores para
dar paso logo á entrevista propiamente dita, que se pecha coa data. No que se refire aos poetas
galegos incluídos, Uxío Novoneyra fala da importancia da poesía, da transformación
experimentada dende a tradición oral e a función que esta desempeña na sociedade como
“decubridora” e á vez conxunto de misterio; Bernardino Graña reflexiona sobre o papel
desenvolto polo Grupo Brais Pinto, a presencia constante da poesía na cultura galega e o
significado que ten a terra e outros elementos nas súas composicións; Manuel Outeiriño fala
sobre aspectos referidos á poesía en si mesma e á concepción que ten o poeta dela: “a poesía é
un ‘croio’ como cando tes unha amiga e quéreslle ben”; Chus Pato, que salienta a imaxe ou
metáfora como imprescindíbel dentro da súa obra; Xulio Calviño liga a poesía á política e cunha
forte presencia da cultura grega; Lupe Gómez expón que entende a poesía como “unha chamada
ao destinatario, como un toque de atención” onde hai unha forte ligazón de prosa e poesía;
Mónica Góñez insiste na forza que debe ter un poema para chegar ao destinatario; Celso F.
Sanmartín destaca a súa calidade de habitante de pobo e aldea do que se deixan ver “detalles,
modos de falar, situacións”, e

finalmente, María do Cebreiro salienta a discontinuidade do discurso poético da literatura
galega, dentro da que concibe a poesía como “un exercicio de desdobramento”.

Recensión:
- F. Martínez Bouzas, “Esencia”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 369, 31 maio 2001, pp. 4-5.
Comentario do libro de Emilio Araúxo, Do lado dos ollos, ferramenta coa que “descifrar desde a prosa o celme da
poesía”. Logo de sinalar que a obra expresa o labor da literatura, e non só da poesía, no mundo actual, destaca tres
logros fundamentais na configuración desta obra: a cuestión do suxeito do poema, achegar nas súas páxinas poetas
de tres xeracións diferentes e o papel da poesía como resistencia ante o sistema editorial, institucional e mediático.
Finalmente, repasa algunhas das tendencia e nomes que teñen acollida nesta antoloxía e fai fincapé no peche que
Araúxo lle pon a cada autor, do que require un poema e un comentario.

Axeitos, Xosé Luís (dirección e documentación), Sempre en Rianxo. Sempre en Galiza. Doce
rianxeiros que marcaron a historia de Galicia no último milenio, Rianxo- A Coruña: Concello
de Rianxo/Aluminios Cortizo, 2001, 63 pp. (DL: C-1510-2001).
Catálogo da exposición celebrada en Rianxo durante o mes de agosto de 2001, na que se fai un percorrido polos
persoeiros máis destacados da historia desta comarca comezando polas presentacións institucionais e seguindo por
unha breve historia da civilización. A parte referida aos intelectuais rianxeiros vai precedida por unha introducción
de Xosé Luís Axeitos na que explica a estructura e contido da exposición e do propio catálogo que titula “Rianxo, un
punto cardinal no horizonte galaico”. Achégase brevemente a cada un dos homenaxeados por orde cronolóxica,
dende Paio Gomez Chariño, Xosé Rañó, Martelo Paumán, Eduardo Dieste, Ramón Rey Baltar, Castelao, Rafael
Dieste, Manuel Antonio, Roxelio Pérez, Xosé Mª Brea Segade, Faustino Rey Romero ata Heriberto Bens, rematando
coa alusión á canción máis universal galega “A Rianxeira”, composta por Xesús Frieiro e Anxo Romero. A seguir,
reprodúcese o abundante material que conforma a exposición relacionado cos persoeiros sinalados, dende as máis
variadas fotografías e retratos, ata a reproducción das súas obras e escritos en relación sempre con Rianxo.

Referencias varias:

- Xurxo Fernández, “Voces de América”, El Correo Gallego, “La Rosa de los Vientos”, 13 agosto 2001, p.
63.
Ademais de referirse ás tendencias predominantes no inicio e final do século XX, tamén se fai eco dalgúns actos
celebrados en Galicia como a exposición celebrada en Rianxo, salientando a calidade tanto da propia exposición
coma do catálogo que a acompaña. Sinala que se recompila documentación de rianxeiros nativos como Castelao,
Manuel Antonio, Rafael Dieste, Paio Gomez Chariño ou Faustino Rey Romero, ademais dos “siempre estimulantes”
papeis de Heriberto Bens.

Bernárdez, Carlos L., Emilio Xosé Ínsua, Xosé M. Millán Otero, Manuel Rei Romeu e Laura
Tato Fontaíña, Literatura galega. Século XX, Vigo: Edicións A Nosa Terra/Promocións
Culturais Galegas, col. Historia de Galicia. Monografías, setembro 2001, 443 pp. (ISBN: 8495350-33-5).
Estudio da literatura galega do século XX estructurado en nove partes dentro das que se presta atención aos autores
máis destacados, e se escolle algunha obra sobranceira para facer unha lectura comentada, á vez que se inclúen
documentos de interese para cada unha das épocas. Comézase polo chamado “O segundo Renacemento: A xeración
das Irmandades” e préstase atención a cada un dos xéneros canónicos, en especial á idea de crear un teatro nacional,
aproveitando para facer unha lectura de O Mariscal, de Ramón Cabanillas e Antón Villar Ponte. A seguir, céntrase a
atención no “Grupo Nós”, do que se elixe ás tres figuras máis sobranceiras: Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo e
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, escollendo para facer unha lectura as obras Arredor de si, de Vicente Risco e
Sempre en Galiza, de Castelao. En “A ‘nova xeración galega” trátase a renovación poética levada a cabo nos anos 20
coas vangardas, a presencia de narradores como Rafael Dieste dentro dun panorama dominado pola poesía e para a
lectura céntranse en De catro a catro, de Manuel Antonio e A fiestra valdeira, de Rafael Dieste. Despois en cuarto
lugar aparece “A Literatura galega entre a guerra e o exilio” cunha achega á nova situación creada co conflicto
bélico e a fuxida dos intelectuais para o exilio onde se atopan autores como Ramón de Valenzuela, Antón Alonso
Ríos ou

Silvio Santiago, facendo a lectura da poesía de Lorenzo Varela e da Soldadeira, de Luís Seoane. En “Galaxia’ e a
recuperación cultural da posguerra”, saliéntase o labor de recuperación que levou a cabo esta empresa cultural e
aténdese a autores como Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro ou Eduardo Blanco Amor, facendo unha lectura de Merlín e
familia e de A esmorga, dos dous últimos autores, mentres que os documentos recollen artigos de Ramón Piñeiro e
de Eduardo Blanco Amor. En a “Poesía e teatro de posguerra”,·ademais da análise da situación que se crea neste
momento, tamén se lle presta atención a figuras como Luís Pimentel e Celso Emilio Ferreiro, achegándose a
cadansúa obra destes autores: Sombra do aire na herba e Longa noite de pedra. En “A xeración dos 50”, despois de
facer unha caracterización xeral achéganse a cada un dos xéneros prestando atención a figuras como Xosé Neira
Vilas e Xosé Luís Méndez Ferrín, ademais dos seus textos máis sobranceiros: Memorias dun neno labrego e Con
pólvora e magnolias. Finalmente, baixo o epígrafe de “Tendencias da literatura galega actual” divídese en dúas
partes a aproximación que se fai aos diferentes xéneros, comezando pola poesía e o ensaio e pasando logo á narrativa
e ao teatro, con nomes como Alfonso Pexegueiro, Pilar Pallarés, Carlos Casares ou Manuel Rivas, pechándose a
obra co índice onomástico e a bibliografía citada e de referencia.

Blanco Torrado, Alfonso (coord.), Manuel María, prólogo de Francisco Fernández del Riego,
introducción de Camilo Gómez Torres, Lugo: Ophiusa/Asociación Cultural Xermolos, 2001, 737
pp. (ISBN: 84-88835-75-2).
Volume no que se recolle a homenaxe que a Asociación Xermolos lle quixo render a Manuel María e que estructuran
tematicamente en catro capítulos diferentes: “Unha Terra”, “Un Home”, “Unha obra” e “Testemuños”, nos que se
engloban as colaboracións de estudiosos da vida e obra do poeta chairego, ademais de moitos amigos que se quixeron
sumar a esta homenaxe, especialmente no último apartado no que se recollen, por orde alfabética, poemas ou textos
breves de máis de sesenta persoeiros da cultura galega, especialmente poetas, onde deixan testemuño do seu aprezo
por Manuel María. Son moi numerosos os poemas dende o de Alfonso Álvarez Cáccamo ata o de Helana Villar
Janeiro. A obra comeza cun prólogo de Francisco Fernández del Riego titulado “As fiestras do poeta chairego”, no
que fai unha achega á obra de Manuel María, na que se refire aos comezos do poeta, ao contacto que mantivo en
Compostela con outras figuras como Novoneyra, Cuña Novás ou Pura Vázquez. Ademais de percorrer os títulos dos
seus poemarios, destaca a importancia acadada por Terra Chá (1954), pola visión que nel ofrece da vida dos
campesiños chairegos; a de Libro de pregos ou Mar maior, nos que predomina a denuncia e, sobre todo, destaca que
a obra do poeta chairego apareceu nun momento moi delicado para a cultura galega. Remata aludindo á preocupación
e interese mostrados ao longo da súa obra, así como a importancia acadada nos diferentes eidos cultivados, dende a
poesía, o teatro ou a narración e o ensaio. Tamén conta cunha introducción de Camilo

Gómez Torres na que comeza agradecendo a honra de poder participar nesta homenaxe e explica as razóns que o
levaron a estudiar a obra deste home, ao que dedicou traballos de investigación como a súa tese de doutoramento,
animando ao lector a achegarse a esta obra onde descubrirá novas visións sobre Manuel María e a súa obra. Os
artigos referidos a diferentes aspectos da literatura galega son os seguintes:

- Xosé Chao Rego, “O bardo da Terra Chá”, pp. 25-30.
Xosé Chao Rego apoiándose en versos de Manuel María, reflexiona sobre a paisaxe da Terra Chá na que aparecen
reflectidas a chaira, o río Miño, as grandes romaxes chairegas, as xentes, as ermidas, a terra, etc., e remata
reproducindo o poema “Non canta na Chá ninguén” que foi musicado polo grupo A Quenlla.
- Roxelio P. Moreira, “A paisaxe habitada”, pp. 37-81.
Pormenorizado percorrido polos lugares fundamentais da vida de Manuel María deténdose nas súas peculiaridades
naturais. Faise a diferencia entre as paisaxes vividas e as vivificadas. Na primeira parte deste estudio descríbese
xeolóxica e xeomorfoloxicamente A Terra Chá, Monforte de Lemos e A Coruña, mentres que na segunda se centra
en Manuel María como autor paisaxista, onde a natureza e a paisaxe están presentes na intención e no fondo de todo
o seu universo poético. Para esta análise válese da tese de doutoramento “Manuel María: poesía, traballo lingüístico
e traballo cultural” (2000), de Camilo González Torres e céntrase

na obra emb lemática de Manuel María, Terra Chá (1954). Desta obra sinálase que é innovadora na súa estilística e
no seu paisaxismo naturalista, etnográfico e antropolóxico. Descríbese tamén cómo descubriu a paisaxe nos seus
comezos literarios, indícanse as súas obras poéticas dende Muiñeiro de Brétemas (1950) ata Brétemas do muiñeiro
(2000) e detállase a súa devoción pola natureza, o seu compromiso ecolóxico, a súa comuñón coa terra e conclúese
este repaso pola poética paisaxista de Manuel María resaltando que o seu sentimento da terra “sempre foi coma unha
grande irmandade, unha terra de fraternidade”.

- Manuel Roca Cendán, “Economía e poboación no Terra Chá”, pp. 97-105.
Ao longo de todo artigo vai repasando diferentes aspectos relativos á Terra Chá como son a súa agricultura,
gandeiría, sector forestal, oficios tradicionais, “modernización” do agro, despoboamento ou emigración. Cada un
destes aspectos está acompañado dun fragmento ou poemas da obra Terra Chá de Manuel María, na que se reflicte
“unha realidade chairega marcada polo gran peso do sector agrario e os oficios tradicionais que caracterizaban a
economía rural galega na primeira metade dos anos cincuenta (...), así como os cambios que se deron nas décadas
seguintes”.
- Alfonso Blanco Torrado, “Manuel María”, pp. 109-130.

Lembra o nacemento de Manuel María á beira da Terra Chá e evoca aos seus familiares máis cercanos, os seus anos de
infancia, ligados á Casa de Hortas, a morte prematura do pai e a súa relación cos eidos nativos. Tamén recorda a súa
xuventude en Lugo e o período de servicio militar en Santiago, onde coñecerá unha bo número de amigos, entre outros,
Novoneyra, Pimentel, Ánxel Johan, Borobó, Bouza Brey, Beiras, Franco Grande, García Bodaño, Vázquez Cuesta, Celso
Emilio Ferreiro ou os profesores Carballo Calero e Iglesia Alvariño. A seguir, comenta que iniciou estudios de leis contra a
súa vontade e que logo empezou a publicar versos, primeiro na fugaz revista Xistral e, en 1950, na súa ópera prima
Muiñeiro de brétemas. Destaca tamén a edición en 1954 de Terra Chá, de contido netamente paisaxista. Afirma Alfonso
Blanco que a marcada índole reivindicativa, social e nacional dos seus versos péchalle portas importantes en Galicia, como
Galaxia,

o que o leva a publicar no exterior valéndose de certames e concursos. En relación con este compromiso, sinala a
colaboración co movemento da Nova Canción Galega e a participación en comicios electorais, sempre dende as
fileiras de organizacións nacionalistas. Sobrancea tamén a publicación de Canciós do lusco e fusco (1970), por ser
obxecto de varias traduccións: neerlandés, francés, bretón…, e de Poemas da labarada estremecida (1980), onde
aumenta a súa preocupación por cuestións formais. Así mesmo, informa de que ata 1997 saíron cinco antoloxías da
súa lírica. Por outra banda, trata máis brevemente a súa producción dramática, narrativa, xornalística (a máis
abundante) e ensaística. Tamén fai fincapé no seu incansábel activismo cultural e na súa inmensa humanidade.
Finaliza cunha enumeración da pléiade de homenaxes recibida a partir de 1990.

- Lois Diéguez, “Manuel María en Monforte”, pp. 131-132.
Describe Lois Diéguez o clima absolutamente provinciano e de admiración polo alleo en que vivía Monforte,
axudado pola numerosa poboación foránea atraída pola súa condición de nó ferroviario, en 1958, ano en que Manuel
María se estableceu alí. Lembra tamén o seu esplendor medieval, cando os condes de Lemos eran quen de se
enfrontar aos Reis Católicos. Valora especialmente o rexurdir da conciencia galega que Manuel María operou na
cidade coas clases que impartía en academias e co seu compromiso vital, facendo xermolar a semente botada no
tempo da IIª República. Así mesmo, non esquece dar conta da oposición exercida polas autoridades perante a que
nunca claudicou a pesar de detencións, multas e outras amoladuras.
- Xosé Estévez, “A fidelidade no espello”, pp. 133-140.
Xosé Estévez comenta que empezou a coñecer a literatura galega por Muiñeiro de brétemas e que comezou a labrar
unha forte amizade con Manuel María na librería Xistral. Relata algunhas anécdotas vividas xuntos e indica que
souberon manter a súa relación a pesar do establecemento de Estévez primeiro en Madrid e posteriormente en
Vasconia. Di que lle prologou Ritual pra unha tribu capital de Concello e Sonetos ó Val de Quiroga, ao que o poeta
chairego correspondeu cun limiar para Impenitencias galeuzcanas. Este artigo está ilustrado con diversos textos
sobre a amizade: refráns vascos, textos de clásicos latinos, de Juan Luis Vives e

de Koldo Izagirre, e unha cantiga de amigo composta polo propio Estévez en trinta e tres cobras unidas polo refrán
“Amistade en Monteforte/¡Que grande sorte!”.

- Corsino P. Fernández Vila, “Un home feito de terra”, pp. 141-142.
Refírese á relación do poeta chairego coa súa terra, que se constitúe en “unidade básica do espacio e do tempo”.
Destaca o gusto de Manuel María por todo o humilde, nomeadamente por aqueles seres ou elementos da natureza
que pasan desapercibidos para a maioría das persoas. Tamén o caracteriza polo carácter tolerante e aberto, por posuír
uns valores “non moi presentes na actual sociedade” e pola súa profunda relixiosidade. Refírese, finalmente, á súa
afección polas viaxes e ao pracer da conversa, na que non esquece falar dos seus amigos escritores que xa se foron.

- José Posada, “Meu amigo”, pp. 143-144.
Comenta algúns actos nos que coincidiu co poeta de Outeiro de Rei, como por exemplo a Irmandade dos Viños
Galegos. Fai unha encendida defensa da necesidade da existencia de poetas como guieiros do pobo e percorre a
temática visitada por Manuel María nas súas obras, salientando o seu carácter redentor e crítico. Finalmente, destaca
a influencia que exerceu nel a súa muller Saleta.

- Manuel Rajo López, “Nas terras chás do Val de Lemos”, pp. 145-147.
Describe brevemente a relación de Manuel María con Monforte dende a súa chegada a esta vila no ano 1958. Así,
relaciona esta vinda co traballo como Procurador dos Tribunais. Refírese ás actividades de promoción e animación
cultural que desenvolveu o poeta chairego, á apertura da librería Xistral e da editorial do mesmo nome, á actividade
política dentro do nacionalismo e á publicación do libro Cancioneiro de Monforte de Lemos, do que ofrece un
resumo do contido.
- Felipe Senén, “O camiño e a nostalxia nas súas viaxe s”, pp. 149-158.
Comenta a relación de Manuel María coas viaxes, un gusto que xa comezou de ben pequeno cando a nai o levaba á
Coruña. A seguir, sinala tres datas que son especialmente importantes todos os anos para o autro de Terra Cha, e
céntrase en varias viaxes que fixeron conxuntamente. Así, describe unha visita a Córcega e Sardeña, outra polo
Mediterráneo, outra á Bretaña e Normandía, outra polo Oriente Próximo e outra a América. De cada unha comenta
aqueles aspectos que concitaron o interese de Manuel María, salientando que acostuma achegarse aos poetas e aos
museos dos lugares que visita.
- Pilar Vázquez Cuesta, “A miña vella amizade con Manuel María e tamén con Saleta”, pp. 159-172.

Rememora as raíces da súa amizade co matrimonio Manuel María-Saleta remontándose aos primeiros contactos e
aos momentos que solidificaron ese afecto mútuo. Para iso, Vázquez Cuesta comeza por reconstruír a súa propia
biografía para explicar cómo se achegou á literatura e á lingua portuguesas e, asemade, á lingua e a literatura
galegas, pois se ben a súa orixe é galega, as circunstancias vitais afastárona de Galicia. Sitúa o primeiro contacto
con Manuel María cando foi invitada por Ramón Piñeiro a impartir un par de conferencias na Compostela do ano
1952 e explica que o coñecemento mútuo foi a máis no contexto do labor cultural e político que os achegou nas
conferencias, certames, etc. Despois de aludir ao labor de animación cultural que desenvolvía o matrimonio (con
centro en Monforte, onde rexentaba unha librería especializada en literatura e artesanía galegas e retomara o
proxecto da Editorial Xistral), marca unhas etapas na poesía e na vida do autor: unha primeira encadrada no
existencialismo da chamada Escola da Tebra, seguida polo cambio de rumbo que supuxo Terra Chá (1954) e dunha
fase aparentemente improductiva na que o escritor se entregou principalmente á loita antifranquista e nacionalista.
Con posterioridade, di que do ano 1968 en diante Manuel María combinou unha fecunda producción literaria e a
militancia política e cultural que o levou de Galicia a percorrer o resto do Estado, Portugal, Sudamérica e Europa.
Finalmente, recorda que ao abeiro das actividades nas que coincidiron, sendo xa ela Catedrática de Lingua e
Literatura Portuguesas en Salamanca e, sobre todo, no marco cultural que se abre en Portugal trala Revolución dos
Cravos, cimentaron esa fonda relación amistosa.
- Xulio Xiz, “Manuel María da Terra Chá”, p. 173.

Evocación en clave mitolóxica de Terra Chá (1954) que vén destacar o valor do libro como transmisor e revelador
das esencias desta comarca lucense. Así pois, identifica o seu autor, Manuel María, co “Profeta” que se converteu
en consciencia dunhas xentes, elevadas á categoría de “tribo”, e unha terra, a “Patria Chairega”.
- Xosé Abeal, “O mundo clásico na súa poesía”, pp. 179-216.

Analiza as referencias greco-latinas da obra poética de Manuel María partindo da súa identificación cun dos
alicerces fundamentais da poética do escritor da Terra Chá: a expresión do “mundo rural galego” asentado na cultura
occidental greco-latina, aspecto do que parte a orixinalidade desta poesía que acada proxección universal dende o
singular. Con estas premisas, establece unha tipoloxía de referencias clásicas en seis poemarios do autor: As lúcidas
lúas do outono, Oráculos para cavalinhos-do-demo, Ritual para unha tribu capital de concello, Versos de lume e
vaga-lume, Poemas ó viño, O Miño canle de luz e néboa. Esta clasificación organízase en torno a diferentes
apartados que presentan un mesmo esquema baseado na transcrición dos poemas ou fragmentos máis ricos en
intertextualidade para logo lembrar sucintamente os determinados mitos, lugares e figuras clásicas representados e,
finalmente, explicar o uso que o poeta fai de tal simboloxía. Primeiramente, refírese ao mundo divino, no que estudia
unha serie de odas aos deuses Venus, Cupido, Pan, Orfeo e Minerva; e os poemas dedicados á morte dos vellos
deuses, a outras divindades citadas, á cidade de Lugo e ao viño, tras do cal se atopa a exaltación do deus Baco. En
canto aos textos de

viaxes, atopamos dende lugares de gran simboloxía da antigüidade clásica (Ítaca, Delfos, Arcadia, etc.), poetas
(Alceo, Safo, Virxilio, Horacio, etc.) e, en xeral, referencias histórico-literarias. Séguenlle a este epígrafe as
evocacións ás ninfas e a outras cuestións menores e, finalmente, un último capítulo para referencias varias do tipo da
barca de Caronte, o mito de Antinoo ou a figura histórica de Cicerón. Como conclusión, afirma que as diversas vetas
poéticas de Manuel María (a pais axe, a existencial e relixiosa, o amor, a patriótica, etc.) comparten unha mesma
clave, que non quere identificar como culturalismo, senón a escrita dende a tradición, pois “o sentido natural e vivo
que ten da historia” convérteo nun elo máis dela.

- Xesús Alonso Montero, “Poeta neomedieval”, pp. 217-218.
Analízase a obra de Manuel María Escolma de poetas de Outeiro de Rei publica por Xerais en 1982. Preséntanse
como unha recreación da poesía medieval na que o autor agocha a súa identidade baixo diferentes nomes. Así
mesmo, compárase este traballo de Manuel María co levado a cabo por Xosé María Álvarez Blázquez en
Cancioneiro de Monfero. Finalmente, laméntase que o autor lucense non figure como poeta neotrobadoresco nunha
recente antoloxía de Pilar Castro.
- Carlos L. Bernárdez, “O poema como sensibilidade ao axexo”, pp. 219-220.

Comézase salientando a importancia da obra do autor homenaxeado na historia da nosa literatura. Coméntase a
presencia nas súas composicións de temas vinculados á realidade galega e aos desexos imposíbeis. Finalmente,
reprodúcense uns versos nos que se reflicten a actitude poética deste autor.
- Xoán Ramiro Cuba, “Arquivo nostálxico de soños’. Manuel María e o Pozo do Ollo”, pp. 221-223.
Agradece a información que Manuel María lle ofreceu sobre a lenda do Pozo do Ollo. Preséntaa como unha débeda
cara ao homenaxeado, un traballo seu sobre esa historia. Remata expoñendo algúns datos referidos a ese Pozo do
Ollo.
- Xosé Lois García, “A arquitectura na poesía de Manuel María”, pp. 225-249.
Comeza comentando as dúbidas que tivo na selección do tema deste estudio. A continuación, centra a súa atención
nas cuestións vinculadas á “arquitectura” na poesía do autor homenaxeado. Distingue diferentes construcccións
arquitectónicas relacionadas coa natureza, o espírito e a materia, o noso pasado celta, a relixión, a pedra, a soidade,
os romanos, o medio rural e o urbano, o exército, os ríos e os fogares galegos. En todos os casos analiza a
funcionalidade destes elementos, intercalando ademais versos nos que se amosa o tratamento que reciben na poesía
do escritor lucense.

- María Pilar García Negro, “A megafonía do idiona que o país necesit(ab)a”, pp. 251-254.
Princípiase analizando brevemente varios poemas de Manuel María que falan do noso idioma. Despois, céntrase na
poesía “Poema contra o silencio” incluído en Poemas pra construír unha Patria (1977). Así, reflexiónase sobre a
presencia do nacionalismo galego nesta composición. Tamén se comenta a defensa do noso idioma que se fai dende
estes versos de Manuel María. Finalízase louvando a este poeta polo seu labor de “concienciación e difusión da
cultura galega”.
- Camilo Gómez Torres, “Canción pra cantar tódolos días de Manuel María”, pp. 255-274.
Céntrase na análise da poesía “Canción pra cantar tódolos días”. Primeiro, coméntanse os problemas das primeiras
publicacións deste poema e xustifícase a escolla desta composición pola súa representatividade dentro da obra de
Manuel María. Despois analízanse varios elementos formais: rima, métrica, recursos estilísticos. Tras reflexionar
sobre a época na que se compuxo esta poesía, estúdiase a temática desenvolta. Tamén se valora o papel das perífrases
e dos campos léxicos empregados. Termínase cualificando a composición como “unha mostra inequívoca do que é e
debe ser a poesía”.
- Camilo Gómez Torres, “Da poesía amorosa manuelmariana (1949-1995)”, pp. 275-288.

Comézase sinalando a existencia dun cancioneiro amoroso dentro da obra de Manuel María do que se destaca
o volume Poemas da laborada estremecida (1980). Despois menciónanse os catro trazos singularizadores da temática
amorosa deste poeta: perduración ao longo do tempo, especifidade do referente amoroso, formas poéticas empregadas
e temas tratados. A continuación, analízase Poemas da laborada estremecida centrándose na creación das
composicións, na súa intensidade lírica e na estructura do poemario. Logo coméntanse os temas tratados, os recursos
empregados, o uso do tempo e a presencia da natureza nalgunhas das composicións deste poemario. Acábase
louvando a linguaxe poética empregada.

- Camilo Gómez Torres, “Poesía social, poesía de denuncia... Poesía socialrrealista”, pp. 289-332.
Comeza dicindo que xa é hora de levantar a penalización que segue a pesar sobre a poesía social ou socialrealista,
debido á carga de negatividade que posúe o termo. Considera, tamén, que moitas das afirmacións que pesan sobre
este tipo de poesía, como “servilismo político”, “sometemento ideolóxico”, “panfletarismo”, son “malévolas e
falsas”. A continuación, fai referencia á análise da obra poética de Manuel María. Dá algunhas das cualidades que
definen a súa poesía, así como da temática predominante, como a colonización, a emigración, as agresións ao medio,
a dignificación da lingua galega, a vida e morte, etc. Por último, dá conta dunha pequena análise do libro Versos pra
un país de minifundios (1969), centrándose, sobre todo, no eixo temático da obra.

- Camilo Gómez Torres, “Usos, actitudes e prexuízos lingüísticos na súa poesía”, pp. 333-344
Fai referencia ao corpus poético sociolingüístico de Manuel María, que o conforman sesenta e catro poemas que
teñen como tema principal o idioma. Engade que este corpus permite ver a transcendencia persoal e social que o
poeta lle concede á problemática da lingua galega. Sinala, tamén, a gran diversidade de puntos de vista na súa
poesía: situacións, comportamentos, actitudes, usos, o bilingüismo, ademais dos diferentes prexuízos e tópicos que
xiran arredor das linguas, en concreto, da galega.
- Emilio Xosé Insua, “Achegamento á súa poesía desde unha ollada ecoloxista”, pp. 345-371
Fai un achegamento á temática ecoloxista que se atopa na poesía de Manuel María, o que Claudio Rodríguez Fer
denominou “etnopaisaxística”. Distingue dentro dela outros subtemas predominantes na súa obra, como a
superioridade do natural fronte ao tecnolóxico, o canto á paixase chairega, o paso de tempo, o presentimento da
morte ou a identificación do poeta cos elementos da natureza, entre outros.
- Manuel López Foxo, “Aproximación á súa obra poética”, pp. 373-387.

Análise detallada da obra poética de Manuel María, que o articulista divide en catro etapas fundamentais: unha
primeira época de “desasosego, de inquedanza, de interrogacións vitais, de angustia, de horror, todo iso

dentro dun ambiente de reflexión existencial”; unha segunda etapa de “apertura á paisaxe”; unha terceira época na
que cultiva a poesía “de denuncia” e, por último, unha época “de regreso á poesía amorosa, á vivencia íntima e ás
raíces, todo iso expresado cunha linguaxe moi coidada”. A seguir, cita algúns eixos temáticos presentes nas súas
poesías e cita algunhas das obras do autor: Muiñeiro de brétemas (1950), Morrendo a cada intre (1952), Terra Chá
(1954), Advento (1954), Documentos personaes (1958), Poemas pra construír unha patria (1977), Poemas ó Outono
(1977), A luz resucitada (1984) ou As lúcidas luas do outono (1988), entre outros.

- Victorino Pérez Prieto, “Poeta relixioso cristián”, pp. 389-410.
Analízase, con detalle, o carácter relixioso da obra de Manuel María. Comézase cunha breve referencia ás “raíces
históricas da experiencia relixiosa” que o autor reflicte nos seus poemas e céntrase, en primeiro lugar, na análise dos
primeiros poemarios, tales como Muiñeiro de brétema (1950), Morrendo a cada intre (1952) Avento (1954); así
como dous poemas dedicados a dous amigos con motivo da súa morte. Trátase de “Carta a Luís Pimentel”,
publicado en Mar mayor (1963) e “Mensaxe a Xohan Casal”, publicado no ano 1970 en O camiño de abaixo. A
continuación, céntrase no Libro de pregos. Para rematar, fai unha breve referencia ao chairego como poeta da
relixiosidade popular.
- Francisco Rodríguez Sánchez, “Poeta a ‘ras de chao”, pp. 411-412.

Analiza, con detalle, a poesía de Manuel María. Comeza cunha referencia á obra que o autor escribiu entre 1964 e
1980, que obedece, segundo o articulista, ao “servizo dunha causa de observación e poetización dunha circunstancia
histórica, a da conformación e desenvolvimento do movimento nacionalista galego da posguerra”. A seguir, fai unha
breve referencia a Os soños na gaiola (1968), obra coa que Manuel María “tratou de cobrir un baleiro, o da
literatura infantil en língua galega”. Por último, céntrase en catro poemarios: Versos para cantar en feiras e romaxes
(1969), Remol (1970), Cancións de lusco ó fusco (1970) e Odes nun tempo de paz e de alegría (1972), que conteñen
“poemas catequéticos, ideoloxicamente esquemáticos en ocasións, mais ben funcionais, con versos singularmente
expresivos, sobre todo nun recitado intelixente ou na adaptación musical oportuna”.
- Xavier Rodríguez Baixeras, “Muiñeiro de brétemas, crisol dun precursor”, pp. 413-416.

Céntrase na obra de Manuel María, Muiñeiro de brétemas (1950) e analiza a partir dela a producción do autor
considerando como dous aspectos fundamentais desta o feito de ser o primeiro título publicado despois de 1936 e o
carácter integrador que domina toda a obra coa inclusión de todas as tendencias anteriores. Tamén a compara con
Cómaros verdes, de Aquilino Iglesia Alvariño para sinalar no poeta da Terra Chá a innovación máis extrema. A
seguir considera que estamos ante un poeta tan precoz como Rosalía de Castro ou Manuel Antonio, pero ten a
peculiaridade de ser un “exemplo inédito” polo aglutinamento de estilos e coñecemento

que demostra na súa obra poética. Deste poemario escolle o poema “Oración perto do muiño” para achegarse a toda
a súa poesía e destaca del o entramado de elementos como a situación de obxectos fóra de lugar reproducindo un bo
número de versos nos que se recollen imaxes como un mastro no muíño ou o mosteiro a través de imaxes
visionarias, a presencia de símbolos, de números máxicos ou a “distribución conceptual de carácter disgregador cun
marcado carácter metapoético e o emprego de léxico popular”. Remata reproducindo

o poema íntegro que tomou como base.
- Claudio Rodríguez Fer, “Poeta da cultura material”, pp. 417-434.
Fai un percorrido pola obra do poeta chairego fixándose naqueles elementos da cultura popular presentes. Comeza
aludindo á abundancia de lugares reais de Galicia para centrarse despois no que chama “cultura material”
conformada por elementos como a terra e a labranza na que destaca a presencia humana do labrador e a actitude de
denuncia que mantén sempre da situación de sometemento que este padece; as ferramentas de traballo coa presencia
destacada do arado e a fouce; de animais domésticos fronte aos salvaxes e as construccións propias da aldea dende a
casa, o hórreo ou o muíño. Tamén alude á descrición que se fai da indumentaria, o transporte e as viaxes
simbolizadas polo carro en competencia con medios máis modernos como o tractor ou os oficios tradicionais da
xente como o afiador, rematando por facer referencia aos ciclos laborais nos que se levan a cabo os diferentes
traballos do ano. Todos os exemplos van acompañados de versos de Manuel María.

- Teresa Seara, “Das veas rumorosas (Presencia plurisignificativa dos mundos acuáticos na obra de Manuel María)”,
pp. 435-446.
Comeza reflexionando e chamando a atención do lector sobre a presencia da paisaxe nativa como compromiso do
poeta ao longo de toda a súa obra, dende Terra Chá (1954) ata Sonetos á casa de Hortas (1997), polo que considera
que lle dá unha dimensión mítica e sentimental. Dentro dos espacios naturais centra a súa atención na presencia da
auga como “potencia vital primixenia”, achegándose a aqueles poemas nos que aparecen ríos, regatos ou lagoas,
lugares que marcan a infancia e adolescencia do poeta que ergue a súa voz na defensa deles, que se converte nunha
autodefensa porque ve neles a esencia e os segredos e misterios do ser humano. Os sinalados son o regato de Cepelo,
pasando pola lagoa de Cospeito e rematando no río Miño, como o gran río mítico de Galicia. En cada un deles ponse
de manifesto a relación afectiva do home co río e a simboloxía que acada na obra de Manuel María.

- Xulio López Valcárcel, “A fidelidade ao traballo poético”, pp. 447-455.

Despois de indicar que xa pasaron cincuenta anos dende a publicación de Muiñeiro de Brétemas (1950), fai unha
análise desta obra sinalando que se trata dunha obra crucial pola data na que se publicou e porque é a primeira obra
dun autor novo. Establece logo catro apartados nos que salienta distintos aspectos que se tocan

nesta obra como son a dimensión relixiosa, a amorosa, a presencia da paisaxe e a presencia das vangardas,
destacando nalgún caso cales son as influencias e innovacións de Manuel María. Apunta ademais que estas catro
características seguirán presentes na súa obra posterior, polo que conclúe que “estamos ante un libro inicial pero non
illado da poética de Manuel María”.

- Miguel Mato Fondo, “A súa obra dramática: carácter e diversidade temática”, pp. 459-470.
Sinala que a producción dramática de Manuel María comeza na segunda metade dos cincuenta, nun momento en que
a publicación de textos vai permitir a recuperación histórica e cultural galega. Apunta ademais as clasificacións que
críticos como Camilo Gómez Torres e Santiago Esteban Radío fixeron das súas pezas dramáticas, para logo expor a
súa clasificación. A súa proposta é dividir as obras en catro grupos: pezas de carácter esencialmente lírico, aínda que
nelas non estea ausente a preocupación social; pezas de sátira social e política, sinalando nelas algúns temas
habituais entre os que se atopa a reivindicación do idioma; pezas de carácter histórico-político, ofrecendo aquí a
descrición dalgunhas obras das que encadra neste apartado; e, por último, pezas de carácter mítico, representadas tan
só pola obra Edipo.
- Carlos Lorenzo Pérez, “Representación en Carral”, pp. 471-473.

Dá conta de que cando se cumpriu o 150 aniversario dos fusilamentos de Carral, os veciños desta localidade
representaron Abril de Lume e Ferro, obra na que Manuel María relata os principais sucesos que aconteceron nos
días previos ao fusilamento de Miguel Solís e os seus oficiais. A partir desa data de aniversario os veciños
representan cada ano a peza, e á súa representación asiste o propio Manuel María, quen logo conversa cos actores.
Ademais disto salienta outros actos nos que Manuel María interviu neste concello, polo que demostra que este
autor está moi unido a este lugar.
- Camilo Gómez Torres, “Ensaísta, xornalista divulgador cultural”, pp. 495-502.
Analiza detidamente tres facetas vitais do poeta Manuel María: a ensaísta, na que distingue tres tempos de creación e
caracteriza por estar centrada en titulares literarios e tratar temas dos que o poeta posúe un fondo coñecemento; a
xornalística, na que delimita dous grupos de producción, un anterior a 1964 na que só aparecen en galego as
colaboracións nos medios da Ga licia exiliada, e a partir dese ano, etapa marcada pola escrita exclusiva en galego; e
finalmente, o seu labor como divulgador cultural, facendo un resumo dos actos culturais nos que participou o
escritor, entre os que se contan conferencias e aulas, coloquios, mesas redondas, ofrendas e pregóns, enmarcados
todos eles nun amplísimo abano temático que vai dende o antroido ata a problemática da lingua ou a creación
poética.

- Antonio Reigosa, “Andando a Terra Chá. A propósito dun apólogo popular: A Néboa e a Vergonza”, pp. 503-504.

A modo de homenaxe ao traballo levado a cabo por Manuel María desde a súa tribuna “Andando a terra” do xornal
A Nosa Terra, expón as distintas versións do apólogo popular “A Néboa e a Vergonza” recollidos na Terra Chá, que
constitúe un testemuño da tradición literaria oral galega, máis tarde recollida en obras literarias escritas.

- Armando Requeixo, “A narrativa”, pp. 509-530.

Despois de facer unha síntese das tendencias prosísticas vixentes no período de publicación da producción narrativa
de Manuel María, analiza, un por un, todos os relatos publicados polo autor dividíndoos en tres grandes bloques: os
publicados entre os anos 50 e 60, nos que crea historias cercanas a clásicos indicutíbeis das letras galegas, pero
compartindo igualmente trazos formais e de contido coa Nova Narrativa; os que viron a luz na década dos setenta,
caracterizados principalmente por dous trazos comúns, o intenso lirismo e a decidida vocación e compromiso social,
en consonancia co labor lírico tamén de protesta que o poeta levaba a cabo por esa época; e finalmente, a producción
máis recente, na que se conta, ademais da reedición de tres libros anteriores nun único volume titulado Os ontes do
silencio, a publicación de Novena a Santa Isabel (1995), maxis tral recreación do novenario canónico relixioso, e
“Discurso de ingreso nunha das reais

academias galegas do numerario electo M. H. V. que trata dun dos sucesos máis memorábeis acontecido na histórica
e ben amada vila de Outeiro de Rei da Terra Cha” (1997), título irónico baixo o que se agocha un relato sarcástico
altamente polarizado e politizado. A partir desta análise conclúe que, malia variedade de rexistros e temas que se
albiscan na totalidade da producción de Manuel María, pódense identificar tamén, tanto no plano formal coma no
aspecto tematolóxico, certas constantes: emprego de temas recorrentes; presencia dun acusado lirismo; gusto polo
emprego da prosopopea e a técnica epistolar, e o latente autobiografismo.

- Luisa Villalta, “Que é a realidade?”, pp. 533-535.
Con respecto a As ribeiras son escuras (1997) comenta que nesta obra a realidade para Manuel María “non é algo
obvio e manifesto”, senón escura e contradictoria e destaca a plasmación dun mundo que xa non existe e que se
contempla dende a distancia que dá a memoria. Céntrase, a seguir, en cada un dos tres relatos que conforman a obra
sinalando que en “As augas van caudais” presenta unha historia simbólica na que un campesiño resiste á
expropiación da terra e ao desaloxo da súa aldea durante a construcción dun encoro; en “O xornaleiro” destaca a
presencia de Manuel de Paderna, un personaxe habitual na súa obra, a través do relato da súa mocidade e a súa
entrada no mundo dos adultos traballando como xornaleiro na casa de Hortas co pano de fondo dos contrastes
sociais; e en “Os alugados” salienta a descrición das actividades de xornaleiros eventuais. A partir destas tres
narracións, conclúe que Manuel María se achega á crónica e ao

realismo de función simbólica, pois o seu mundo permite o contraste co presente actual a través da linguaxe literaria
e da utilización de conceptos como a terra, símbolo da vida, e dunha actitude común en todos os personaxes que
presenta, o silencio como único argumento do campesiño anónimo e que Manuel María interrompe coa súa voz.

- Mero, “Ó mestre do amor á terra”, pp. 539-540.
Texto dirixido a Manuel María no que o cualifica de home afábel e transparente, elegante e sabio e lles agradece, a
el e á súa muller Saleta, que sexan creadores “de tanta marabilla” e de tanta beleza literaria.
- Mini, “O Manuel María e a música”, pp. 541-542.
Recoñece a gran débeda que a canción galega ten con Manuel María e lembra cómo o coñeceu na librería que
rexentaba en Monforte e cómo naceu a amizade. Valora a súa “palabra clara, entendida facilmente por cultos e
pobo”, a súa humildade e o seu talento para a poesía tanto nos aspectos métricos coma nos temáticos porque nas súas
creacións está “a infancia, a mocidade e a vida cotiá de cada un de nós. Con nomes, con imaxes, con sentimentos
comúns”.
- Vicente Araguas, “Manuel María: voz ceibe”, pp. 543-544.

Lembra unha foto tirada na Ferradura compostelá en maio de 1968 na que aparecen os integrantes de Voces Ceibes
(Xerardo Moscoso, Xavier, Benedicto e Vicente Araguas) con Manuel María e que proba o seu compromiso coa
canción galega e co grupo que viña de nacer. Recorda tamén que o selo no que gravaron levaba o “manuelmariano”
nome de Xistral, que o primeiro disco se titulou Poemas ditos coa súa voz, no que Manuel María recita os versos, e
que en outono de 1968 o poeta presentou o grupo no Cine Capitol de Santiago.
- Aurora López, “Unha canción de Manuel María”, pp. 545-548.
En homenaxe a Manuel María e á súa dona, ponlle música ao poema do chairego “A terra faise en ti”. Mais antes de
achegarnos o poema musicado, explica os motivos da escolla precisamente destes versos, así como salienta o reto
que lle supón isto, pois “a poesía do poeta de Outeiro de Rei...ten música propia”.
- Luis F. Guitián, “O máis grande agasallo”, p. 549.

Achega numerosos agradecementos a Manuel María, primeiro por escribir “o sonetiño á Banda de Música de Sober
no seu 125 cabodano” e, segundo, polo amor do chairego á súa terra. Louva a súa persoa e tamén a súa

poesía, da cal destaca a súa musicalidade. Remata cos últimos versos dese soneto, onde di “figura a mellor
descrición nunca feita da música”.

- Herve Ar Bihan, “Manuel María, Galiza, Breizh hag ar bed”, pp. 553-557.
Tras destacar os íntimos vínculos de Manuel María coa súa terra, así como o seu compromis o con esta, subliña que
a súa voz non é allea a outros pobos “oprimidos” coma o bretón. Comeza pondo en paralelo a súa poesía coa do
poeta bretón Per Denez, de quen achega o poema “Negro song” que, di, garda moitas semellanzas con “Carné de
identidade” do lugués. Logo comenta “Laio e cramor pola Bretaña”, poema no que Manuel María se solidariza coa
que chama “patria homilde, irmá da miña patria”.
- Tonina Gay, “Unha entrevista e sete testemuños máis”, pp. 559-570.
Recolle primeiramente unha longa entrevis ta de Tonina Gay a Manuel María en Radio Lugo que xira arredor da
obra do chairego, profundizando na evolución poética deste. De seguido, reproduce varios fragmentos doutras
intervencións radiofónicas, nas que o autor de Muiñeiro de brétemas fai referencia a diversos temas, entre eles, a súa
experiencia como locutor, a vertente poética de Rafael Dieste ou a súa opinión sobre a obra de Castelao.

- Francisco J. Veloz, “A galeguidade portuguesa”, pp. 571-574.
Despois de cualificar a Manuel María como “a quintaessência da galeguidade”, alude á impresión deste sobre
Portugal, destacando a súa admiración e amor pola patria “irmá”. Achega varios fragmentos de poemas de seu sobre
as terras lusitanas, nos que di “fala a alma, sentindo as raíces, como na terra Cha, que tantas veces elevou aos
astros”. Remata facendo referencia á presencia galega alén do Miño.
- Per Denez, “Galiza/Breizh”, pp. 579583.
O autor comeza facendo unha sucinta análise comparativa entre Bretaña e Galicia, dous países que loitaron durante
toda a historia para conseguir a liberdade e a rehabilitación das súas culturas. A continuación, o autor explica que foi
a través dun dos seus alumnos como chegou a coñecer a Manuel María. Así mesmo, dá conta que existe unha
asociación Bretaña–Galicia que reinvindica que a lingua oficial de Galicia é o galego.
- Ramón Reimunde, “Un libro para Foz”, pp. 585-592.

Comézase dando conta da inauguración, o Día das Letras Galegas de 1998, da Casa de Cultura de Foz que levou o
nome do poeta Manuel María. A continuación, alúdese ao libro de versos máis característico do autor dedicado á
terra e o mar de Foz. Trátase do libro Versos Florecidos en Louvanza de Foz (1998), do que se

recolle unha análise esquemática dos dez poemas que este contén: “Abrente”, “Invocación a San Lourenzo e a
Santiago”, “Cantiga á Terra”, “Canción de troveiro”, “Cantiga ao mar”, “Lembranza dos pobos e lugares”, “Cantiga
de cada día”, “Lembranza de Noriega Varela”, “Solpor” e “Nova chamada do mar”.

- Raúl Río Díaz, “O poeta da Terra Chá en Euskal Herria”, pp. 593-601.
Comézase facendo referencia aos primeiros contactos que Manuel María tivo coa poesía vasca, en particular coa
poesía de Manuel Aresti. Comenta tamén o labor que xuntos levaron a cabo para que o galego e o vasco fosen
coñecidos mutuamente nas dúas culturas. Remátase falando das viaxes que Manuel María fixo a Heuskal Herria e os
actos culturais nos que estivo presente, ademais das publicacións que alí levou a cabo como Aventuras e desventuras
dunha espiña de toxo chamada Berenguela (1993) ou Auto de maio (1982) como obras de teatro, mentres que
moitos dos seus poemas foron aparecendo nas diferentes publicacións que os colectivos galegos teñen no País Vasco
como a Asociación Cultural “Rosalía de Castro” ou a revista Zurgai.

- Xesús Torres Regueiro, “Semblanza betanceira de Manuel María: obras e amores”, pp. 603-608.

Alúdese á estancia de Manuel María en Betanzos na súa época moza e á súa participación nas festas da cidade
onde, xunto con outros poetas novos, transmitía a verba poética. Así mesmo, recóllense algúns dos poemas, artigos
e mesmo textos narrativos dedicados a dita cidade.
- Xabier Cordal, “Día das Letras Chairegas”, p. 609.
Anuncia que o ano 2000 está dedicado a Manuel María coincidindo coa instauración do Día das Letras Chairegas.
Reivindica que se lea a obra deste autor e anima a que todos os interesados nesta iniciativa acudan á páxina web
(www.letraschairegas.com) que colgou da rede a comisión organizadora. Explica o contido da páxina na que se
atopa boa parte da súa obra, salienta o labor desenvolvido por este poeta en cincuenta anos de escrita e remata
aludindo á súa personalidade da que salienta a humildade ou a xenerosidade mostrada ao longo da súa vida.

- Xoán Bernárdez Vilar, “Manuel María”, p. 619.
Lembra cómo coñeceu a Manuel María nun recital que ofreceu na sede da Asociación Cultural de Vigo, creada con
outros autores de renome para cultivar e fomentar as Artes e as Letras, á vez que lembra os nomes dalgúns
persoeiros da cultura galega que pasaron polo local desta asociación. Da visita de Manuel María lembra sobre todo a
gran cantidade de xente que había e a súa voz “baril e profunda” recitando poemas.

- Suso Fernández, “Manuel María e o Mar de Foz”, p. 641.
Visión da imaxe que o poeta da Terra Chá ofrece na súa poesía do mar, que identifica xunto con Cunqueiro e Leiras
Pulpeiro como o Mar de Foz por ser a saída natural á súa terra. Ademais de dar unha visión de grandeza fonte á
pequenez do home, reproduce algúns versos nos que o poeta lle canta a ese mar e alude a algunhas ocasións nas que
visitou a parte norte de Galicia.
- Xosé Fernández Ferreiro, “¡Ave, Manolo!”, pp. 643-644.
Fala da amizade entre os dous dende que se coñeceran na festa do Apóstolo en 1952, onde se reuniran ao carón de
Ramón Cabanillas (do que lembra a fermosura da súa letra”, e Otero Pedrayo. Relata anécdotas como a visita a
Padrón que fixeron por eses días, as razóns da presencia en todos os faladoiros do poeta chairego malia estar facendo
o servicio militar e como co paso dos anos seguen mantendo a ilusión de entón.
- Francisco X. Fernández Naval, “Veciño de barrio e de soños”, p. 645.

Evoca os seus encontros no barrio de Monte Alto co seu veciño Manuel María, as horas de conversa e as
coincidencias en faladoiros e actos culturais. Lembra cando se coñeceron en Ribadavia, da presencia

engaiolante nos debates do poeta na Agrupación Cultural Abrente ou na actualidade a súa presencia en faladoiros
con outros poetas galegos.

- Ramiro Fonte, “Manuel María, entre nós”, pp. 647-649.
Reflexión sobre a diferencia social e editorial que se deu entre os poetas que escribiron antes da chegada da
democracia e posteriormente, dando conta da importancia que para el ten o asentamento dunha obra partindo da
tradición. Considera fundamental a figura de Manuel María polo seu labor ao longo de toda a vida para a poesía, o
seu traballo co verso, e sobre todo o labor cultural que exerceu dende unha vila do interior. Lembra algunha das
ocasións en que o viu e o desexo que tiña de poder estar con el, así como a admiración que foi en aumento dende que
coñeceu ao poeta.
- X. L. Franco Grande, “Lembranzas de Manuel María”, pp. 653-654.
Evocación do primeiro encontro co poeta en Santiago de Compostela a onde chegaba cos seus versos inéditos para
lelos nos faladoiros que se formaban na cidade. Lembra a admiración e a importancia que tanto Manuel María coma
Novoneyra tiñan entre a xente daquela altura. Destaca a complicidade entre o poeta e a súa muller Saleta, así como o
carácter especial que adquiren as lembranzas co paso do tempo.

- M. A. Laxe Freire, “Patrimonio de Galicia”, pp. 665-666.
Loa ao poeta Manuel María na que destaca a grande obra que ten publicada e que é o verdadeiro legado dun home
entregado á súa terra. Lembra os seus inicios como poeta xa antes de ter publicado na revista Xistral en 1949, posto
que considera que os seus versos veñen de moito máis atrás, posto que neles teñen cabida tanto o mito coma o
discurso lóxico. Salienta o papel desenvolvido por este poeta para a literatura galega, nunha terra que por tradición
abondan os poetas, mesmo ágrafos, que fixaron na conciencia popular as súas obras.
- Margarita Ledo Andión, “A maleta de Marsella”, pp. 667-669.
Relato no que se narra a viaxe, entre real e imaxinaria, dunha parella pola campiña inglesa nunha furgoneta de
reparto. Descríbense as paisaxes polas que pasa e acaba confundídose cun cadro no que está pintada unha desas
paisaxes, provocando a confusión entre os dous personaxes: un afirma que é real e outro que non.
- Paco Martín, “Muxica para Manuel María e para Saleta...”, pp. 675-676.

Ademais de falar da fonda amizade que o une co autor, da súa valía como persoa e intelectual que soubo conxugar
todas as virtudes das artes, tamén reproduce un texto xa escrito para outra ocasión na que se

homenaxeou ao poeta da Terra Chá e no que fai unha achega a distintos personaxes que se identifican co sufrimento
do mundo, unha homenaxe á parella Manuel María-Saleta.

- Carlos Mella, “Cómpre loitar contra o silencio”, p. 679.
Breve texto de loanza de Manuel María no que destaca a forma que ten o poeta de “encher o silencio”, creando
mundos novos coas palabras. Sinala que ao homenaxeado non lle gusta o silencio, ao que lle escribiu un poema que
reproduce.
- X. L. Méndez Ferrín, “Brinde a Manuel María”, p. 681.
Brinde no que lembra o descubrimento hai máis de corenta anos da colección “Benito Soto” na que estaba Muiñeiro
de Brétemas. Tamén se considera un dos máis fieis seguidores do poeta con máis obra editada en Galicia.

- Xosé Neira Vilas, “Manuel María en América”, p. 689.
Céntrase na relación mantida polo poeta con América, á que só foi unha vez pero onde a súa obra é ben coñecida.
Fala dos seus poemas premiados en concursos que se convocaban na diáspora, da publicación en

cabeceiras como Vieiros, rematando por aludir ao encontro no que se coñeceron persoalmente ademais do contacto
epistolar permanente.
- David Otero, “Nas letras nobres do noso andar”, pp. 695-696.
Partindo da temática das obras do poeta chairego, escribe un canto de desexos para o pobo galego co que se
identifica. Destaca a capacidade e calidade de Manuel María ao que lle dedica un poema e reafírmase con el no
traballo a prol da cultura galega.
- Román Raña, “Louvor”, p. 707.
Sinala algunhas das características que se dan en Manuel María, como a de ser o poeta que serviu como exemplo de
lealdade lingüística para as xeracións futuras, que dedicou toda a vida á poesía ou que foi o herdeiro dunha tradición
milenaria na que o antecedeu Rosalía, Cabanillas ou Amado Carballo. Inclúe tamén
o “Poema da chuva”.
- Antón Santamarina Delgado, “Ti sabes...”, pp. 717-718.

Carta que dirixe ao homenaxeado para falarlle da situación que se dá hoxe en Galicia, onde moita xente non se
identifica coa súa lingua. Considera que Manuel María e tantos outros que loitan pola cultura e a lingua galega son
o antídoto a este veleno actual.
- Xurxo Souto e Sofía do Labañou, “Manuel María, ¡Gaiteiro!”, pp. 721-722.
Loanza do poeta que guiou aos máis novos coas súas ensinanzas. Destacan a súa amabilidade, dispoñibilidade e a
influencia que tivo na xente nova, especialmente na da cidade da Coruña onde vive agora. Tamén aluden á
importancia de Saleta na vida do poeta.
- Miguel Suárez Abel, “O poeta da lingua do meu povo”, p. 723.

Ademais de lembrar cando tivo coñecemento do poeta e do seu traballo, tamén aproveita versos de Manuel María
para referirse ás ideas que defendeu na súa obra, entre elas a denuncia da situación dos labregos ou o orgullo de ser
galego.

Recensións:

- Paula Bergantiños, “Máis de cen escritores con Manuel María”, A Nosa Terra, nº 993, 28 xuño 2001, p. 32.
Comeza este comentario do volume en homenaxe a Manuel María lembrando a polifacecia e o compromiso do
escritor chairego. Recolle as palabras de Camilo Gómez Torres, especialista na obra do homenaxeado, nas que o
sitúa como “unha das personalidades máis sobranceiras das letras e cultura galegas actuais” e salienta o seu afán de
renovación poética, tanto na etapa da Escola da Tebra coma na etapa socialrealista. Repasa pormenorizadamente
cada un dos apartados que conforman o volume de homenaxe, nomea aos principais ensaístas e estudiosos que
colaboran nel e remata reproducindo un parágrafo de Manuel Veiga, no que fala da influencia do poeta na mocidade
galega. En cadro á parte, enumera os creadores que se suman á homenaxe no derradeiro apartado do volume.
-Victorino Pérez Prieto, “Manuel María: cincuenta anos de creación do poeta chairego”, Guía dos Libros Novos, nº
31 “Estudios literarios”, xullo-agosto 2001, p. 13.
Victorino Prieto subliña o compromiso e a productividade mantidos por Manuel María durante medio século, tempo
no que tocou moitos xéneros aínda que se centrou na poesía. A seguir, enumera as escolmas líricas das que foi
obxecto. Valora positivamente este volume, do que comenta a estructura, malia recoñecer que estas obras tan
voluminosas resultan forzosamente desiguais. Así mesmo, sinala que esta homenaxe inclúe semblanzas e homenaxes
a carón dos estudios literarios, maiormente centrados na faceta lírica. Prieto, crego

de profesión, salienta a amplitude temática da súa poesía, que abrangue os eidos do existencialismo, o paisaxismo ou
a literatura social, mais fai fincapé na de carácter relixioso.
- C. D. C., “Os versos da Terra Chá, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 89, 12 agosto 2001, p. 1.
Despois de afirmar que Manuel María foi unha figura de referencia indiscutíbel que serviu de ponte entre os escuros anos
do franquismo e os albores da democracia, sinala que nos últimos meses é obxecto de varios actos simbólicos. Así, alude
ao que recibiu de mans da Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz que lle dedicou un libro de homenaxe no que
participaron na súa realización 135 escritores e investigadores galegos. Dá conta dos contidos que recolle cada parte deste
libro e sinala que Camilo Gómez Torres, que se licenciou e doutorou inspirándose na súa figura, vén de publicar un dos
capítulos da súa tese na editorial Laiovento baixo

o título Manuel María: os traballos e os días. Afirma que o libro máis ca unha biografía, conserva o espírito do
retrato dunha vida analizada a través do prisma da historia de Galicia dende o nacemento do escritor no ano 1929 en
Outeiro de Rei. Finalmente, faise eco da transcendencia de Manuel María citando as linguas a que foi traducido e
reproduce un fragmento do traballo de Gómez Torres.

- M. Quintáns S., “Manuel María, un home, unha obra”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 94, 15
setembro 2001, p. 3.

Faise unha análise desta obra dedicada a Manuel María, coa que a Asociación Cultural Xermolos fai público o seu
recoñecemento a esta figura. Indícase que na obra colaboran amigos do autor ao que se lle rende homenaxe, entre
eles Francisco Fernández del Riego, que fai a presentación da obra en “Pórtico”; Alfonso Blanco Torrado, que asina
os tres capítulos cos que se inicia o libro (“Unha terra”, “Un home” e “Unha obra”); ou Camilo Gómez Torrado, que
se encarga da introducción. Indícase ademais que a edición contén abondosas fotografías e ilustracións que recollen
algúns dos momentos máis significativos da vida de Manuel María.
- Mª Teresa Araúxo González, “Manuel María, chairego universal”, Tempos Novos, nº 53, “Voces e Culturas.
Crítica. Libros”, outubro 2001, p. 74.
Fai referencia a dous traballos sobre a vida e obra de Manuel María, de quen salienta o seu “compromiso ético (...)
coa terra galega e cos galegos”. Trátase de Manuel María: os traballos e os Días, de Camilo Gómez Torres e o
“libro-homenaxe” Manuel María da Asociación Cultural Xermolos. Comenta o seu contido, así como as liñas
estructurais, destacando o esforzo das persoas que colaboraron nos dous proxectos, que van dende pintores ata
escritores de varias xeracións.
- Manuel Quintáns S., “Alfonso Blanco Torrado (coord.). Manuel María”, Revista Galega do Ensino, nº 33,
“Recensións”, novembro 2001, pp. 257-260.

Comézase salientando a amizade que une aos colaboradores desta obra co homenaxeado. Recóllense, ademais,
algunhas das afirmacións feitas por Alfonso Blanco Torrado e Francisco Fernández del Riego na presentación da
obra. Cítase, a continuación, o nome dos estudiosos que participaron nela, así como o título da súa colaboración.
Concedéselle especial atención aos traballos de Camilo Gómez Torres e eloxíase a coidada edición, para rematar
sinalando que a consulta deste volume é “imprescindible” para o estudioso que se achegue á figura de Manuel María.
- Vicente Araguas, “Homenaje a Manuel María”, Leer, nº 127, novembro 2001, p. 76.

Coméntanse dúas obras, por un lado Manuel María, homenaxe que se lle adica a este poeta e na que colaboraron
numerosos persoeiros, sinalando tamén que se inclúen fotografías do autor chairego que cultivou
o soneto con especial mestría. Por outro lado tamén se refire á obra de Xurxo Souto, Contos da Coruña, da que
salienta que nela se recrean tipos e ambientes populares nos que as tabernas e as orquestras teñen especial
protagonismo.

- Alfonso Blanco Torrado, “Varios. Manuel María”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 124,
“Recensións”, outubro-novembro 2001, pp. 107/443-109/445.

Coméntase o libro titulado Manuel María, publicado pola Asociación Cultural Xermolos. Trátase dun volume no
que participaron máis de cento trinta colaboradores e no que aparecen “amplos traballos de investigación sobre os
eidos fundamentais da súa escrita e outros de divulgación que inciden en aspectos puntuais da súa creación”. O
volume consta de dúas partes: “Unha Terra”, un achegamento á Chaira, e “Un home”, que nos revela a súa entrega e
fidelidade a un país dende todas as fibras do seu ser: creativas, intelectuais, políticas, viaxeiras, etc.

Referencias varias:
-Xesús Fraga, “Un cento de intelectuais renden homenaxe á figura de Manuel María”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
8 xuño 2001, p. 34.
Descrición do libro homenaxe a Manuel María, editado pola asociación cultural Xermolos e presentado na capital
luguesa. Sinálase a división en tres partes da obra: a primeira que recolle artigos de corte biográfico, a segunda que
se centra no estudio da obra literaria, con especial atención á poética; e a última que recolle achegas literarias,
plásticas... de creadores como Darío Xohán Cabana, Yolanda Castaño, Xurxo Lobato, etc.

Finalmente saliéntase a reacción que supuxo a obra deste autor fronte á situación de represión que a cultura galega
estaba a vivir.

- Victorino Pérez Prieto, “Manuel María, poeta total”, Diario de Ferrol, “O Recanto”, 17 xuño 2001, p. 16.
Gábase a traxectoria creativa e a fidelidade á terra galega do escritor chairego Manuel María á vez que se mencionan
as súas achegas ao mundo da poesía, da prosa, do teatro e do xornalismo. Finalmente, dáse conta da homenaxe que
cento trinta e cinco escritores e artistas lle fixeron ao autor mediante a redacción dun libro de estudios da súa obra,
complementado con bibliografía e lembranzas dos seus amigos.
- Albino Mallo, “O home chairego”/ “Xérmolos de Guitiriz publica unha homenaxe ó escritor Manuel María”, O
Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 21 xuño 2001, p. 41/p. 75.
Dá conta da presentación deste volume na Coruña e describe o seu contido. Indica Albino Mallo que se trata dunha
obra estructurada en catro partes, centradas, respectivamente, na terra, no home, na obra e nos testemuños do poeta
da Terra Cha. Dá a nómina dos asistentes ao acto e recolle as laudatorias declaracións de Alfonso Blanco.
Finalmente, informa da inminente saída do prelo dunha edición de luxo de Terra Chá, acompañada de gravados de
Felipe Criado.

- C. Franco, “Manuel María, al otro lado del papel”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 21 xuño 2001, p. 21.
Faise eco da presentación deste volume na librería Couceiro da Coruña. Describe as características físicas do libro e
recolle os agradecementos de Manuel María aos organizadores e colaboradores. Inclúe tamén as declaracións de
Alfonso Blanco, nas que comenta as orixes desta obra e manifesta que o obxectivo foi dar a coñecer unha visión
“imparcial e rigorosa” sobre a vida e obra do autor de Muiñeiro de brétemas (1950). En columna á marxe, salienta a
ampla e ben cualificada nómina de colaboradores.
- David Otero, “Manuel María”, O Correo Galego, “Opinión”, 21 xuño 2001, p. 2.
Artigo laudatorio sobre as dimensións humana e literaria de Manuel María con motivo da publicación do volume
colectivo a el dedicado. Unha obra que, segundo David Otero, constitúe unha proba de amizade e fidelidade a unha
persoa que tamén reunía esas cualidades. Considera que Manuel María “sabe facer da palabra (...) unha beleza
cristalizada en poema”, sen por iso arredarse de criticar as inxustizas sociais e mantendo en todas as súas palabras e
actuacións un compromiso e unha coherencia dignas de loanza. Finalmente, cita as palabras de Marica Campo,
Darío Xohán Cabana, Mini e Mero para homenaxear ao autor de Terra Chá.

- Albino Mallo, “O destino de ‘Xermolos’ é divulgar a cultura da Terra Chá”, O Correo Galego, “Diálogos”, 1
agosto 2001, p. 48.
Alfonso Blanco, presidente de Xermolos, asociación de Guitiriz dedicada á promoción cultural da Terra Chá,
informa de que dous meses antes publicaron un libro sobre Manuel María para o que contaron cunha nómina de
colaboradores que superou o cento. Neste sentido, lembra outras publicacións da asociación: unha colección de
panxoliñas de Manuel María, un volume de homenaxe a Díaz Castro e unha serie de cómics sobre as lendas de
Guitiriz saídos da pluma de Xavier Varela.
- Xurxo Souto, “Unha repichoca en Pardiñas”, La Opinión, “el Domingo”, 5 agosto 2001, p. 1.
Ademais de comentar a importancia que foi collendo ao longo do tempo o festival de mú sica de Pardiñas e de
lembrar que as principais figuras do panorama musical galego pasaron por escenarios deste evento, salienta que este
ano a asociación Xermolos “editou unha obra magna, un traballo de máis de 700 páxinas, con colaboracións de
moitos autores, dedicado a outro habitual da carballeira, o poeta Manuel María”.
- Belén López, “Colegas e amigos tributan unha sentida homenaxe a Manuel María no Moderno”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&ocio”, 26 setembro 2001, p. 63.

Informa da presentación do volume-homenaxe a Manuel María en Pontevedra, nun acto organizado pola Asociación
Cultural Maio longo. Ademais de se referir ás personalidades do mundo da política e da cultura que asistiron a este
acto, recolle as palabras de Alfonso Blanco, presidente da Asociación Xermolos, nas que, como promotor do libro,
comenta que o seu obxectivo foi superar o reduccionismo ao que estivo sometida a obra do autor chairego, ademais
de lembrar a especial relación que o poeta lucense mantivo dende sempre coa terra.
- Fina Casalderrey, “Faltou o viño”, El Progreso/Diario de Pontevedra, “Dende un punto”, 29 setembro 2001,
p. 17/p. 25

Con motivo dunha visita ás terras de Cambados, dá noticia da presentación do libro-homenaxe a Manuel María que
se celebrou no Café Moderno de Pontevedra. Louva a presentación, pero salienta a decepción que supuxo a ausencia
do escritor.

Cabada Vázquez, Xosé Manuel, Paixón poética e militancia galeguista. Estudio biográfico
sobre Xosé Manuel Cabada Vázquez (1901-1936), Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, serie
Documentos, nº 166, decembro 2001, 268 pp. (ISBN: 84-8485-037-4).
Pormenorizado e documentado estudio biográfico de Xosé Manuel Cabada Vázquez (Codeseda-A Estrada, 1901Jaén, 1936), no que partindo da información gardada pola familia e a fornecida pola obra poética e prosística do
autor, ademais da publicada en xornais da época, se fai un repaso á curta vida deste estradense que se estreou como
poeta na revista Vida Gallega cos poemas “Meus soños” e “A túa visita” en 1923. Comeza unha aproximación á
familia e nacemento do futuro poeta, logo segue pola súa formación eclesiástica en Santiago, onde entra en contacto
co galeguismo do momento, coñece e traballa con Ángel Amor Ruibal, que era o encargado dos Nenos do Coro da
catedral do que Cabada Vázquez foi nomeado preceptor, e cidade que abandona en 1930 cando deixa a carreira
eclesiástica para dedicarse ao ensino. Segue a súa estadía en Vigo como mestre en diferentes colexios ata que
marcha a Valladolid e a Jaén, onde morre en 1936 de enfermidade. Da súa obra, destaca que é maioritariamente
poesía en galego, que só na revista Vida Gallega están publicados case cen poemas, ademais dun bo número en El
Compostelano e o xornal estradense El Emigrado, e en case todos os medios da súa época. Tamén atende á súa
relación co galeguismo e cos homes de Nós, o seu coñecemento e interese pola producción dos poetas galegos de
vangarda –Manuel Antonio, Amado Carballo e Otero Espasandín–. Con numerosos exemplos de poemas
reproducidos vai repasando os avatares vitais de Cabada Vázquez, a influencia que nel se observa dos grandes poetas
galegos do XIX,

mesmo do portugués Guerra Junqueiro, e faise eco da recepción da súa obra Vagalumes (1931), na que se recolle
boa parte da súa producción poética, así como da sona acadada por este estradense entre a intelectualidade da época,
malia os poucos anos que viviu.

Cagiao Vila, Pilar (coord.), Repertorio biobibliográfico do exilio galego: unha primeira achega,
introd. Xosé M. Núñez Seixas, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega (Arquivo da
emigración galega), 2001, 551 pp. (ISBN: 84-95415-42-9).
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Casares, Carlos, A vida do Padre Sarmiento, Vigo: Editorial Galaxia, col. Letras Galegas,
decembro 2001, 117 pp. (ISBN: 84-8288-490-5).
Esta biobibliografía do Padre Sarmiento (Vilafranca do Bierzo, 1695-Madrid, 1772) está estructurada en dezasete
capítulos titulados que se ocupan de cadansúa etapa vital ou ocupación do frade bieito. Os catro primeiros epígrafes
céntranse en describir as súas orixes, os estudios e a primeira viaxe por Galicia. A seguir, figura o estudio das
relacións con Feixoo e o interese demostrado polas linguas en xeral, e polo galego en particular. A faceta biográfica
vai cedendo paso, a medida que avanza a obra, á descrición dos focos de interese de Sarmiento, como a botánica ou a
lingüística. Remata lembrando os últimos anos do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2002 e a
modernidade de moitas das súas afirmacións. Compleméntase toda a información con abundante documentación
gráfica e fotográfica.

Caseiro Nogueiras, Delfín (introd., escolma, organización e transcrición), A voz de Otero,
Ourense/Santiago de Compostela: Raigame/Fundación Otero Pedrayo/Consello da Cultura
Galega (Arquivo Sonoro de Galicia), 2001, 48 pp. (DL: OU-205-2001).
Con motivo do vintecinco aniversario da morte de Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-Trasalba-Amoeiro, 1976), a
Fundación que leva o seu nome, o Consello da Cultura Galega e a Deputación Provincial de Ourense publicaron esta
escolma da palabra conservada do escritor, baixo a organización de Delfín Caseiro Nogueiras. Organizada
tematicamente ao redor dos discursos e das lembranzas do escritor, teñen cabida aquí todos aqueles temas recorrentes
na súa obra e na súa producción intelectual. Recóllense trece discursos de temática moi variada, a súa infancia en
Ourense, reflecida no discurso “A memoria da infancia e da adolescencia”; a vivencia da paisaxe e as súas variacións
en “Ourense: o encanto do pretérito”; a súa relación coa cidade de Santiago, tema de “Compostela: a cidade esencial”;
a devoción por Rosalía en “Rosalía, Cabanillas, Castelao: devoción. admiración, fraternidade”; a súa amizade con
Castelao en “O galeguismo: entusiasmo e galeguismo” ou a reflexión sobre a arte galega en “A expresión artística:
primacía do Románico e do Barroco”, entre outros. Esta obra vai acompañada de dous CDs nos que se recollen as
gravacións destes discursos.

Referencias varias:

- M. J. Miragaya, “La maestría de Otero, a través de su oratoria”, La Región, “Cultura”, 14 decembro 2001, p.
83.
Dáse noticia da publicación de dous discos compactos nos que se pode gozar da oratoria de Ramón Otero Pedrayo.
Co título A voz de Otero reprodúcense un total de sesenta e seis fragmentos, correspondentes a vinte intervencións
entre o 8 de abril de 1950 e o 29 de novembro de 1975. Fálase da publicación da obra na que se recollen as
transcricións dos fragmentos recollidos nos compactos, froito dunha investigación e selección realizada por Delfín
Caseiro, e dun traballo monográfico sobre Otero Pedrayo publicado pola revista Raigame, no que se inclúen traballos
sobre literatura epistolar de Otero.

Casteleiro, Roberto, Lino López Vázquez e J. Miguel Vidarte Ramos (coords.), O legado
Bibliográfico de Rubia Barcia, Ferrol: Liceo Rubia Barcia, 2001, 78 pp. (DL: C/2096-01).
Obra na que a directiva do Liceo Rubia Barcia de Ferrol ofrece un compendio bibliográfico do material que o
profesor Xosé Rubia Barcia legou á institución que leva o seu nome. Segundo expresan no limiar da obra, queren
dende o Liceo dar a coñecer aquel material que o profesor ferrolán exiliado lles doou e demostrar así como, aínda
estando lonxe, a súa terra era o obxecto dos seus estudios. Comezan facendo referencia a unha das últimas visitas do
autor a Ferrol no momento en que se creou o Liceo, séguese prestando atención á súa personalidade baseándose na
obra que doou á institución e na que se sinala que as grandes liñas son España, Galicia e Portugal, e en mostras moi
curiosas como a peza teatral Os heredeiros de Antón Xil ambientada en Valdoviño. Faise un percorrido por aqueles
autores que deron noticia sobre o labor de Rubia Barcia aludindo mesmo ao dito polo profesor Alonso Montero que
malia traballar co exilio non tiña coñecemento do traballo deste ferrolán. Reprodúcense diversas portadas das obras
máis significativas que aparecen no seu legado, ofrécese un breve repertorio de autores que nomean ao ilustre ferrolá
e péchase a obra co catálogo das obras doadas por Xosé Rubia Barcia.

Castro, Luísa (coord.), Poetas e narradores nas súas voces. Vol. 1, Santiago de Compostela:
Consello da Cultura Galega (Arquivo Sonoro de Galicia), 2001, 167 pp. (ISBN do volume I: 8495415-26-7) (ISBN da obra completa: 84-95415-25-9).
Volume no que se recompilan dezaseis textos poéticos e quince de prosa de autores galegos, acompañado de dous
CDs nos que se recolle a gravación destes. Ábrese a obra cunha introducción da coordinadora na que fala da
importancia da voz, adianta a confluencia de poesía e prosa, sinala que as gravacións se realizaron no Nadal de 2000
no Arquivo Sonoro de Galicia e que os textos de Manolo Rivas, Luís González Tosar e Xavier Baixeras son inéditos,
á vez que manifesta os agradecementos a diversas persoas colaboradoras do proxecto. De todos eles reprodúcese
unha fotografía que acompaña a unha breve biografía, ademais da súa sinatura e na outra páxina reprodúcese o seu
texto correspondente. Como o título indica, comézase polos poetas, que son: Xosé Mª Álvarez Cáccamo co poema
“As cartas”, de A escrita das aves de marzo (1997), e un sen título de O lume branco (1991); Xavier R. Baixeras, cos
poemas inéditos “Leito sen voz”; Darío Xohán Cabana, co poema “Antioquía” e “A Moncho Reboiras”; Miguel
Anxo Fernán-Vello con “Especulación da sombra” e “En dirección ao norte”; Manuel Forcadela con “A caída do
Imperio Romano” e “Si vis pacem ...”; Xosé Luís Franco Grande con “Amantes pasando polo tempo”, “Logos” e “A
volta de Ulises”; Salvador García-Bodaño con “Presencia idealizada”, “Evocación da noite”, “Ámbito de nós”, “Luz
de luzada amante” e “Enigma”; Luís González Tosar con “Arma virumque cano” e “Azrou, amiga triste”; Arcadio
López-Casanova con “Liturxia do corpo. Himno”; Manuel María con “Canción da claridade das palabras”, “Terra
Chá”, “O regato

do Cepelo” e “O poema”; Pilar Pallarés cunha composición sen título de Poemas (2000) e “Nos Alyscamps. Arles”;
Chus Pato con tres poemas sen titular de A ponte das poldras (1996), Fascinio (1995) e m-Talá (2000); Luz Pozo
Garza con “Cantiga para ler en tempo de penumbra” e “22 Nadal 1991. Fun levar flores a Bembrive...”; Claudio
Rodríguez Fer con “Traza de muller (Pasaxes)”, “Alén” e “A cabeleira (Fragmentos)”; Antón Tovar con “O can” e
“Cando eu morra”; e Xulio L. Valcárcel con “Pensativa a avoa presente na tarde a súa fin”, “Outro poema dos Dons”
e “Se envellecemos xuntos”. En canto aos autores das prosas aparecen fragmentos de obras representativas dos
antologados como Alén da desventura (1998), de Xavier Alcalá; Un xogo de apócrifos (1998), de Xosé Carlos
Caneiro; da versión en galego de Los otros días, de Alfredo Conde; A cidade dos Césares, de Víctor F. Freixanes;
Lonxe de nós e dentro (1985), de Camilo Gonsar; Muxicas no espello (1982), de Paco Martín; Unha árbore, un
adeus (1995), de Marina Mayoral; No ventre do silencio (1999), de X. L. Méndez Ferrín; Memorias de Tains (1956),
de Gonzalo R. Mourullo; Xente no rodicio (1998) e Pan (1987); Amantia (1984), de Mª Xosé Queizán; Homes de
tras da corda (1982), de Carlos G. Reigosa; o relato inédito “Os pintores de medos”, de Manuel Rivas; Círculo
(1999), de Suso de Toro; e finalmente Xoguetes para un tempo prohibido (1988), de Carlos Casares.

Referencias varias:

- Afa, “Falar a escrita”, O Correo Galego, “AFA”, 9 xuño 2001, p. 31.

Dáse conta de que a coordinadora deste libro-Cd indica que a súa pretensión é crear vínculos entre o lector e o
escritor e subliña que a voz é o mellor vehículo para transmitir as emocións. Así mesmo, salienta que non se fixo
ningunha selección academicista dos autores, dos que no artigo se citan, entre outros, a Luz Pozo, Méndez Ferrín,
Antón Tovar, Álvarez Cáccamo, Fernán Vello, Xulio L. Valcárcel, Alfredo Conde, Neira Vilas ou Pilar Pallarés,
citando ademais, nalgúns casos, cales son as obras ás que poñen voz neste volume.
- C. P., “O Arquivo Sonoro recolle a palabra dos poetas e narradores galegos na súa voz”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 9 xuño 2001, p. 9.
Dá conta da presentación de Poetas e narradores nas súas voces, título baixo o que se recolle nun volume e dous
CDs a última edición do Arquivo Sonoro do Consello da Cultura Galega. Apunta que nel se gravaron os versos e a
voz dos seus poetas e tamén diversas gravacións no eido da narrativa. No artigo cítanse os nomes de todos os autores
que atopamos na colección. Tamén se fai referencia á entrega do Premio Abril de Narrativa para Xoves que este ano
lle foi concedido a Carlos Mosteiro pola súa obra Manual de instruccións para querer a Irene.

- Xavier Alcalá, “Sonoro arquivo”, El Ideal Gallego/Diario de Ferrol, “A voapluma”, 12 xuño 2001, p. 51/p.

64.

Fai referencia á presentación deste volume, á que non puido asistir por problemas de saúde. Sinala que o traballo
conta cunha versión impresa e outra contida en dous discos ópticos que se poden consultar na web do Consello da
Cultura Galega. Tamén lembra como o convocaron para a gravación deste traballo, no que sinala que coincidiu con
Víctor Freixanes e Carlos Casares. Remata felicitando aos promotores da idea e sinalando que a partir de agora os
ensinantes da literatura galega contan cunha nova ferramenta de traballo.

Constenla Bergueiro, Gonzalo e Paulo Porta Martínez (eds.), Castelao. Co pensamento en
Galiza, Pontevedra: Concello de Pontevedra/Asociación Socio-Pedagóxica Galega/Universidade
de Vigo, xaneiro 2001, 286 pp. (DL: PO-107/2001).
Actas do Congreso arredor de Castelao celebrado no Pazo da Cultura de Pontevedra entre os días 19 e 21 de outubro
de 2000 no que, ademais da presentación institucional, se inclúe unha nota introductoria do comité organizador na
que se sinalan os motivos da realización deste congreso e os obxectivos que perseguiron con el, entre os que
destacan a mellora do coñecemento de Castelao e a difusión do seu pensamento. Tamén indican que o título do
congreso vén dado por ser o que o autor rianxeiro tiña pensado darlle á versión definitiva da súa obra Sempre en
Galiza e explican a estructura en tres grandes bloques temáticos do congreso: un arredor da producción artística,
outro da súa teoría e praxe políticas e, por último, un terceiro arredor da defensa dos valores propios de Galicia.
Felicítanse pola ampla participación de especialistas na obra de Castelao das tres universidades galegas e rematan
coa consideración de que a mellor homenaxe que se lle pode render ao rianxeiro é estudiando e difundindo a súa
obra sempre dende a fidelidade ao seu pensamento. Finalmente, reprodúcese o programa e os nomes dos membros
dos diferentes comités que formaron parte do congreso. Péchase a obra cun apéndice no que se reproduce abondoso
material gráfico. A seguir, damos conta daqueles artigos nos que se tratan diferentes aspectos relacionados coa
literatura galega:

- Avelino Pousa Antelo, “Conferencia de apertura”, pp. 13-17.

O presidente da Fundación Castelao comeza cos agradecementos de rigor, para tratar logo aspectos como a defensa
da lingua ou a súa loita por uns ideais para o seu pobo, que tratara o rianxeiro nun discurso ante as Cortes
Constituíntes da República en 1931 e a presentación en 1944 de Sempre en Galiza, respectivamente. Tamén lembra
cando coñeceu a Castelao e o movemento cultural que se estaba a vivir naquela altura, rememorando unhas
palabras ditas no discurso de ingreso na Real Academia Galega por Ánxel Fole da impresión que lle causara
Castelao cando o coñecera e que coinciden coas do propio Pousa Antelo. Despois dunha breve lembranza de
Ramón Martínez López, primeiro presidente da Fundación Castelao, evoca algúns actos organizados dende esta
institución nos últimos anos como congresos ou a publicación dos Cadernos Castelao, ademais de obras publicadas
por algúns dos seus membros como Castelao, 40 anos despois (1991), de David Otero; Castelao, conferencias e
discursos (1996), de Henrique Monteagudo ou Conversas con Teresa Castelao (1999), de Manuel Dourado Deira.
- Laura Tato Fontaíña, “A construcción dun teatro nacional en Castelao”, pp. 39-48.

Amplo estudio sobre a modernización do teatro en Galicia, iniciada xa coa posta en marcha das Irmandades da Fala,
pero que non se puido conseguir como ocorreu nos eidos da narrativa e da poesía. O motivo, segundo Laura Tato,
atópase no “carácter social do teatro”. A seguir, fai un percorrido detallado pola historia e a evolución do teatro
dende as súas orixes e céntrase nas tres propostas de renovación do teatro máis

importantes. Trátase das de Antón Vilar Ponte, que optaría polo Naturalismo, Vicente Risco, que se decantou polo
Simbolismo e, por último, destaca a proposta de renovación de Castelao, que rexeitou dende o principio

o Naturalismo e o Costumismo. Para rematar, fai unha ampla referencia á obra de Castelao e ao seu labor a favor do
drama galego. Ofrece, ao final do artigo, unhas “Referencias bibliográficas” e unha “Bibliografía”.
- Kathleen N. March, “Castelao para forasteiros: lición 1”, pp. 49-58.
Comeza o artigo cunha análise do concepto de forasteiro que, na súa opinión, se contrapón “á figura do que está
dentro, do que está ‘na cada’, do enxebre”. A seguir, fai un percorrido dende calquera parte do estranxeiro ata
Galicia e afirma que “a viaxe inclúe a posibilidade de gañar; de aí que sexa un xeito de economía”. No seguinte
apartado, achégase á obra de Castelao, dende o punto de vista dos estranxeiros e afirma que atoparán nos seus textos
unha Galicia que inclúe “o babitat rural, a pobreza e a emigración, certo estilo humorístico ou xorne, a suspicacia e a
superstición, a frugalidade, labregos sinxelos”. Para rematar, ofrece unha breve bibliografía.

- Gonzalo Navaza Blanco, “O pensamento de Castelao na súa obra literaria”, pp. 59-67.
Comeza o artigo cunha puntualización sobre o seu contido, na que afirma que só se vai centrar nalgúns aspectos da
narrativa de Castelao, sen facer máis que puntuais referencias ao ensaio e deixando a parte a

producción teatral do autor. A seguir, cita os catro textos que compoñen a obra narrativa do autor: Un ollo de vidro
(1922), os dous libros de Cousas (1926 e 1929), os relatos de Retrincos (1934) e a novela Os dous de sempre (1934).
A continuación, analiza, con máis detalle, cada unha das obras citadas anteriormente e salienta

o carácter humorístico, común a toda a producción de Castelao. Por último, presenta unhas breves referencias
bibliográficas.
- Manuel Rei Romeu, “A evolución do pensamento de Castelao”, pp. 175-189.
Alúdese ás características do pensamento de Castelao e afirma que se pode establecer “unha liña de continuidade
entre o artista, que pinta as estampas do álbum Nos (entre o ano 1916 e 1918) e o político”. Afirma, así mesmo, que
Castelao non foi un “político accidental”, senón vocacional e que a súa obra, tanto artística coma política, se
caracteriza pola “orixinalidade, o non mimetismo, o sentido crítico, que radica, en síntese, nunha posición dialéctica
cara ao seu entorno”. Para rematar, analiza, con máis detalle, as diferentes etapas na evolución do pensamento do
rianxeiro: etapa prenacionalista e etapa nacionalista.
- Pilar Pallarés García, “En favor de Pimpinela: a muller en Castelao”, pp. 231-243.
Comeza o artigo cunha referencia a Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete e céntrase na “auto-ironía de
Castelao, que se caracteriza sempre como un longueirán con anteollos e chapeu”, destacando a visión

distorsionada que se ten a través dos anteollos, aplicada á propia visión da viúva de Eleuterio, unha das
protagonistas, chea de prezuízos pola idade e obxecto de risa por parte dos ricos. Contrapón a ollada das clases ricas
coa das populares e a defensa do autor rianxeiro dunha visión sen prexuízos que por veces os máis pobres asumiron
e interiorizaron. Tamén relaciona a visión “contra-Poder” de Castelao coa que ofrece o propio Dieste, singularizando
ao primeiro por atacar o poder patriarcal. Sinala que a visión de denuncia do ollo de vidro do esquelete coincide coa
do autor salientando tres trazos: por un lado a concepción de que o humor serve como fórmula contra a opresión e
identificación co que padece; o mundo do cimeterio é claro reflexo das relacións de poder que se establecen no
mundo dos vivos e dentro desas relacións de poder a muller segue sendo víctima do home. A seguir, céntrase
pormenorizadamente na análise do tratamento das mulleres na obra como Sabela, Micaela... e a relación que se
establece coa parella, así como a opinión social que se dá a través do coro. Apunta as causas que levan a cada unha a
aceptar aos vellos e o final tráxico que sofren todos eles.

- Manuel María, “O maxisterio de Castelao”, pp. 263-269.
Fai unha breve referencia á súa propia infancia e aos veráns que pasaba en Cespón, na casa dos seus tíos, amigos da
familia Castelao. A seguir, alude aos seus anos mozos en Lugo, cidade na que foi descubrindo “a auténtica
personalidade de Castelao” e na que, pouco a pouco, foi medrando o seu amor por Galicia. Para rematar, nomea
unha serie de persoeiros da cultura galega que influíron na súa vida como Ramón Piñeiro,

Vicente Risco, Castelao, Uxío Novoneyra, Cuña Novás, Ánxel Casal, Carlos Maside, Celso Emilio Ferreiro,
Antonio Blanco Freijeiro, Díaz Baliño ou Alexandre Bóveda.

Cunqueiro, Álvaro, 100 artigos, escolma de Dorinda Rivera Pedredo, ed. de Tucho Calvo, A
Coruña: La Voz de Galicia, col. Biblioteca Gallega, nº IV, 2001, 189 pp. (ISBN: 8488254-660).
Volume no que se recompila unha selección de artigos en castelán publicados polo autor en La Voz de Galicia de
1952 a 1959. No limiar ofrécese un resumo da biografía de Álvaro Cunqueiro e un itinerario polo seu mundo
creativo, relacionando as claves temáticas dos artigos co universo literario do escritor. Así Dorinda Rivera repara na
presencia de mundos nos que Cunqueiro verque o seu utopismo optimista, nas lembranzas do tempo e das criaturas
creadas por Dante Alighieri, na presencia de Florencia e na inserción de fragmentos da Divina Comedia. Detense
tamén nos artigos centrados nas características dos tempos modernos; na súa vila natal, Mondoñedo; na predilección
polo pintor Villon; no tratamento de imaxes arquetípicas de mulleres fráxiles, belas e delicadas, que evocan cadros
de pintores renacentistas italianos ou dos prerrafaelistas ingleses; no interese pola “demonoloxía” e a “anxeoloxía”, a
zooloxía fantástica e os seres e lugares fabulosos, que se traduce na presencia reiterada de diaños e das diabólicas
criaturas que Dante introduciu nos cantos XXI e XXII do “Inferno”; e tamén naqueles textos que teñen como tema o
Camiño de Santiago e a figura do Mestre Mateo a quen Cunqueiro imaxina como un Leonardo da Vinci.

Recensión:

-Xavier Castro, “Álvaro Cunqueiro e os nosos viños”, Grial, nº 152, Tomo XXXIX, “Libros”, outubronovembrodecembro 2001, pp. 638-640.
Comeza indicando que Dorinda Rivera foi a encargada de seleccionar os artigos desta obra e que como tal debería
indicar que algúns destes artigos xa apareceron en escolmas anteriores. Indica ademais que os aquí incluídos,
publicados entre os anos 1952 e 1959, seguen tendo interese hoxe en día por tratar temáticas diversas que quizais no
seu momento non fosen de actualidade. Por outro lado sinala a súa amenidade, a potencia fabuladora de Cunqueiro e
a trascendencia que fai dos feitos concretos. Dedícalle unha boa parte do escrito a analizar un artigo titulado “Laude
del vino de Betanzos”, xa que nel Cunqueiro cita nomes históricos aos que lles atribúe actos que quizais non sexan
reais, defendendo así o exercicio da imaxinación na elaboración da historia.

Dobarro, Xosé María (coord.), Album literario 1907. Da Asociación Iniciadora e Protectora da
Real Academia Galega da Habana, limiar de Xesús Alonso Montero, presentación de Xosé Mª
Dobarro, ilust. Patinha, A Coruña: Servicio de Publicacións da Universidade da Coruña, 2001,
152 pp. (ISBN: 84-95322-88-9).
En conmemoración do Día das Letras Galegas 2001 dedicado a Eladio Rodríguez González (San Clodio-Leiro,
1864-A Coruña, 1949), edítase este Álbum literario 1907. O volume contén un limiar de Xesús Alonso Montero así
como unha presentación de Xosé María Dobarro, no que se explica a orixe da Real Academia Galega e se dá conta
do labor realizado pola Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega da Habana, que presidía Curros
Enríquez; recóllense neste prólogo algúns fragmentos de cartas que este lle enviou a Murguía con motivo da
creación da citada institución. Neste Álbum recóllense seguindo a orde alfabética dos seus autores, achegas de todo
tipo para as nosas letras, pero cómpre salientar un interesante estudio filolóxico sobre a nosa lingua que asina Amor
Ruibal, un poema publicado por Eduardo Pondal nunha revista, un curioso texto en prosa sefardí ou a traducción de
Heine ao galego. Pero neste Álbum asinan un numeroso grupo de persoeiros das nosas letras, como foron José
Fontenla, Secundino Baños, Manuel Amor Meilán, Plácido Lugrís, ou Eugenio Carré Aldao.

Referencias varias:
-E. P., “A Universidade da Coruña edita un libro con textos de autores cubanos e galegos”, El Correo Gallego,
“Sociedad-Cultura”, 19 maio 2001, p. 74.
Refírese á presentación desta obra no rectorado coruñés, acto no que participaron o rector desta universidade, Xosé
Luis Meilán, Xesús Alonso Montero e Xosé María Dobarro. Indícase que estes dous últimos expertos na materia
destacaron o valor deste libro porque nel inclúense textos inéditos e porque reflicte o importante que foi Cuba nas
letras galegas.
- L. M., “La Universidad recupera textos inéditos de gallegos en el exilio”, El Ideal Gallego, 19 maio 2001, p.
17.
Faise eco da presentación desta obra na universidade coruñesa, institución que conmemora deste xeito o Día das
Letras Galegas. Destácase que no volume se recollen cartas, poemas e mesmo páxinas de estilo ensaístico de 40
autores que a principios do século XX apostaron pola creación da Real Academia Galega. Indícase que foi
precisamente dos arquivos desta institución de onde se extraeron os textos de autores como José Fontenla, Florencio
Vaamonde, Galo Salinas ou Eduardo Pondal. Por outro lado, recóllese a opinión de Xesús Alonso

Montero, quen indica que se trata dunha publicación importante porque divulga os arquivos da Real Academia, dos
que moitos aínda están sen clasificar e sen editar.

- Laura Rouco, “La Universidad recupera la obra de los académicos gallegos en Cuba”, La Opinión, 19 maio 2001,
p. 11.
Descríbese o acto de presentación de Álbum Literario 1907 no que estiveron presentes o rector da universidade
herculina, ademais de Xosé María Dobarro, que foi o encargado de recuperar dos arquivos da Academia os corenta
textos da obra, e Xesús Alonso Montero, quen, ademais de salientar o labor dos patriotas que en Cuba foron os
iniciadores da actual Academia, aproveitou a ocasión para anunciar a publicación da revista Letras da Academia,
publicación da RAG que sairá unha vez ao ano. Así mesmo, ademais de citar algúns dos autores que aparecen neste
volume, dáse conta da importancia que tivo o padre Rubinos, un profesor xesuíta, na conservación dos textos desta
obra, xa que el foi quen os trasladou dende a Asociación de Cuba ata a Coruña.

Domínguez Alberte, Xoán Carlos (coord.), Actas do I Congreso Manuel Luís Acuña, Santiago
de Compostela: Xunta de Galicia (Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia),
2001, 203 pp. (ISBN: 84-453-3208-2).
Volume que recolle as conferencias, relatorios e mesas redondas que se celebraron ao longo do Congreso Manuel
Luís Acuña celebrado na Pobra de Trives entre o 12 e o 14 de outubro de 2000. Ademais dun prólogo institucional
conta coa presentación de Xoán Carlos Domínguez Alberte, coordinador do congreso, na que explica o proceso que
se seguiu ata a celebración destas xornadas arredor da figura de Acuña e outros actos de homenaxe do autor de
Fírgoas. Tamén se recollen as palabras dos encargados do acto de inauguración do congreso, ademais do propio
coordinador, Ramón Luís Acuña Sánchez, fillo do homenaxeado, Xosé Manuel Cid Fernández e Felipe Ferreiro
Feijoo. Ademais dos relatorios e conferencias das que damos conta de seguido, a obra tamén inclúe uns apéndices
nos que se recolle un arquivo de prensa sobre o autor homenaxeado, unha abondosa escolma de noticias sobre el da
prensa galega, material fotográfico das xornadas e a reproducción dun documento no que o Concello da Pobra de
Trives se adhire á petición de que se lle dedique o Día das Letras Galegas a Luís Acuña. A seguir resúmense aqueles
artigos destas actas que teñen que ver coa literatura galega.
- Ramón Luís Acuña Sánchez, “Acuña ou a forza interior”, pp. 19-25.

Repasa os valores que sempre defendeu o seu pai, Manuel Luís Acuña –democracia e tolerancia– así como as
ideas caracterizadoras da figura do autor de Fírgoas –forza interior, discreción, paixón cívica– e destaca a
influencia que tivo na súa vida a Guerra Civil. Tamén reproduce dous poemas inéditos en español de Manuel Luís
Acuña “Mi pregunta” e mais “Federico García Lorca, ni rezar pude en tu entierro”.
- Xoán Carlos Domínguez Alberte, “Da cosmovisión á visión poética. Notas para unha análise comparativa da
poesía de Fírgoas”, pp. 27-34.
Escrito que, como se apunta no seu comezo, achega unha visión complementaria e novidosa con respecto ao artigo
“Fírgoas de luz e de sombras. Cronoloxía en tres tempos”, incluído no libro Manuel Luís Acuña (2000). Neste novo
artigo, o seu autor repasa a pegada dos elementos da vangarda poética en Manuel Luís Acuña – neotrobadorismo e
hilozoísmo – xunto coa importancia de Francisco Fernández del Riego para o seu rescate literario. Tamén se detén
nas influencias que exerceu no último cuarto do século XX –en Celso Emilio Ferrerio, X. L. Méndez Ferrín e Uxío
Novoneyra– e, finalmente, fala da súa visión poética, exemplificando con textos tirados de Fírgoas (1933).

- Ramón Nicolás Rodríguez, “O poeta descuberto”, pp. 35-45.

O autor subliña a importancia do redescubrimento do poeta Manuel Luís Acuña. Refírese aos laudatorios
comentarios que tivo ao publicar Fírgoas (1933) e detense na análise da súa actividade como docente en Madrid.
Asemade, fala dos textos nos que o poeta trivés reflexionou sobre a poesía e achégase a algúns dos poemas de
Fírgoas que se refiren á Pobra de Trives e ás súas lembranzas familiares e paisaxísticas.
- Carlos López Bernárdez, “Manuel Luís Acuña e a renovación da lírica galega”, pp. 59-65.
Reflexiona sobre a vontade de Manuel Luís Acuña por se situar nas coordenadas estéticas renovadoras da poesía
galega dende mediados dos anos vinte ata a Guerra Civil. Analiza brevemente a poética de Jesús Bal y Gay, Johán
Carballeira, Denys Fernandes, Emilio Mosteiro e Xosé Otero Espasandín, e salienta que Amado Carballo e Manuel
Antonio son os polos de referencia desta renovadora etapa da poesía galega. Finalmente, indica que Manuel Luís
Acuña se incorpora “á tradición simbolista e á actualización desta mesma tradición” e remata sinalando que o autor
de Fírgoas, xunto con Manuel Antonio, representan “os dous esteos sobre os que se asenta a renovación poética
galega” nesa altura.
- Marcos Valcárcel López, “Manuel Luís Acuña na República dos poetas”, pp. 67-72.

Debulla o contexto histórico no que se desenvolve a andaina de Manuel Luís Acuña centrándose na etapa da IIª
República, da que resalta o seu pluralismo ideolóxico. Con referencia ao autor de Fírgoas indica que foi un

home da fronte cultural do galeguismo e do republicanismo e alude á súa evolución galeguista dende o
tradicionalismo –dominante no Ourense daquela altura– ata o progresismo.

- Ramón Nicolás Rodríguez, “O motivo dos nenos na poesía de Manuel Luís Acuña”, pp. 73-81.
Rastrexa a presencia recorrente do motivo literario dos nenos na poesía de Manuel Luís Acuña exemplificando coa
súa obra non compilada e dispersa –nomeadamente na revista Vida gallega– e tamén coa súa obra Fírgoas (1933),
onde se centra nos catro poemas publicados baixo o título de “O neno” e mais nos outros dous que se engadiron na
edición de 1979.
- Carlos Casares Mouriño, “A miña lembranza de Manuel Luís Acuña”, pp. 83-91.
O presidente do Consello da Cultura Galega lembra que coñeceu a Acuña por tres vías diferentes: por unha escolma
de literatura galega, na que gozou especialmente do poema “Aldea”; polo faladoiro de Vicente Risco no café Parque,
no que se introduciu tras gañar por primeira vez un premio de relatos; e por medio dun amigo, que facía de
intermediario para que o profesor Acuña lese e xulgase os seus primeiros textos. Indica ademais que, con
posterioridade, decatouse de que eses tres camiños conducían a unha única persoa, coa que tivo oportunidade de
departir frecuentemente e que lle abriu os ollos verbo da represión do galeguismo baixo o

franquismo e sobre o compromiso político-cultural. En xeral, coida que, en casos como o tratado, o descoñecemento
da faceta persoal empobrece notoriamente calquera aproximación á súa figura.

- Francisco Fernández del Riego, “O home e o poeta na memoria”, pp. 93-98.
Del Riego comeza recordando os faladoiros que compartiu co homenaxeado en Ourense antes da Guerra Civil e nos
que participaban persoeiros como Castelao, Cuevillas, Risco ou Otero. Lembra especialmente as discusións para
revitalizar unha revista Nós que se estaba a esclerotizar a base de arqueoloxía e etnografía, solución que debería vir
dunha maior apertura a Europa. Despois expón que a poesía galega desta época seguiu tres vías: unha aberta á
influencia francesa e que rexeitaba todo o que cheirase a popular, capitaneada por Manuel Antonio; outra que
tentaba conxugar o procedente do exterior coa tradición propia, encabezada por Amado Carballo e coa que se aliñou
Acuña; e outra que se apoiou sobre todo na lírica medieval, con Bouza Brey como maior expoñente. Tamén comenta
a admiración que sentía por poetas máis novos como Cunqueiro, Carballo Calero e mais Iglesia Alvariño. Así
mesmo, acha Del Riego que Acuña posuía unha formación literaria sólida, que non se deixou gañar por formalismos
estériles, que utiliza o léxico con mestría e que estampa nos versos a admiración que sentía pola paisaxe.

- María Teresa Araújo García, “Manuel Luís Acuña en El Compostelano”, pp. 101-111.

Enuméranse os vinteseis poemas que Acuña publicou no diario El Compostelano entre os anos 1926 e 1941 e
infórmase de que os quince aparecidos a partir de 1933, data da publicación de Fírgoas, proceden desta obra.
Seguidamente indícanse as diferencias entre as versións do libro e do xornal santiagués e deféndese que puideron
ter que ver con erros tipográficos ou de maquetación. En relación cos once primeiros textos, descóbrese que cinco
apareceron tamén en Vida Gallega e que o titulado “A nena do cego” é unha versión previa de “Romance da
miniña do cego”, incluído en Fírgoas. Alén disto, afírmase que nestas poesías se pode observar cómo Acuña
avanzou dende o costumismo cara ao vangardismo. Como apéndice, reprodúcense os once textos anteriores a 1933
e mais a versión do “Poema do alalá” publicada en El Compostelano en 1939.
- Concha Diéguez Álvarez, “Poesía e pedagoxía: o mundo do neno en Manuel Luís Acuña”, pp. 113-116.
Contribución na que se diseccionan as ideas que durante a IIª República Española guiaron os colectivos de
renovación pedagóxica, nos que se integrou o mestre Manuel Luís Acuña, logo represaliado tralo triunfo do
Alzamento. Coméntase que este ideario progresista se transparenta nos seis poemas de Fírgoas dedicados aos nenos.

- Xabier Campos Villar, “A recepción da obra de Manuel Luís Acuña Sarmiento”, pp. 117-121.

Análise da recepción da poesía de Acuña, en especial, a partir da publicación de Fírgoas, na que parte dos artigos
publicados nese momento en Heraldo de Galicia, que salientan o estilo renovador, claro, a “capacidade de análise” e
que o sitúan entre o mellor da nova poesía pola pluralidade de perspectivas e a temática, ou en A Nosa Terra, que o
valora positivamente pero pensa que ten que mellorar. Repasa outros escritos actuais como o prólogo de Carballo
Calero, que acompaña a edición de 1982 ou a introducción á edición de 1992, na que Carlos L. Bernárdez e Ramón
Nicolás xustifican a pertenza de Acuña ás vangardas e examinan as influencias que recibiu. De seguido, estudia a
presencia desigual do poeta de Trives nas historias da literatura galega de Carballo Calero, Tarrío Varela e na
promovida pola AS-PG e A Nosa Terra, así como nos Diccionarios de literatura galega de Galaxia e na Gran
Enciclopedia Galega e na Enciclopedia Galega Universal. Campos denuncia o esquemento inxusto ao que se viu
sometido Acuña durante moitos anos e apunta tres razóns posíbeis: a coincidencia da publicación de Fírgoas con
outras obras de Bouza Brey, Cunqueiro e Iglesia Alvariño, o seu silencio e afastamento dos cenáculos literarios a
partir de 1936 e o canon excesivamente reducido das letras galegas.

Durán, José Antonio (ed.), Galiciana Básica de Alfredo Vicenti. Poesía e Prosa, 18681916,
Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra/Taller de ediciós J. A. Durán, serie Prosas
Recuperadas, 2001, 293 pp. (ISBN: 84-931470-1-X).
Recuperación dun importante volume de textos de carácter xornalístico de interese para analizar un pouco
profundamente o desenvolvemento histórico e sociocultural da Galicia do século XIX. O editor, José Antonio Durán,
preséntanos unha selección ampla de prosas de Alfredo Vicenti en torno a temas da actualidade do momento, pero
tamén outras de autores diversos (Álvarez Insua, Murguía, etc.) coa intención de contextualizar mellor aquelas,
función que tamén cumpre Durán nos sucesivos textos aclaratorios e situacionais, inseridos dentro do conxunto de
prosas seleccionadas, que supoñen unha explicación orientativa de cara á lectura. O libro ten unha estructura
complexa centrada nos diferentes eixes temáticos tratados. Despois da introducción e unha cronoloxía biográfica,
divídese en catro bloques: I. “De Vicente a Vicenti (Historias da ‘quinta cidade’)”; II. “O ciclo poético (Recordos sen
esperanzas)”; III. “Unha reportaxe excepcional (Memorias dunha aldea galega en 1875)”; e IV. “Retornos do
desterrado”. A modo ilustrativo pódense atopar tamén breves poemas de Vicenti espallados ao longo da publicación,
ademais dun importante conxunto de fotografías e debuxos da época relativos aos persoeiros e temas mencionados.

Referencias varias:

- B. L., “A Deputación lembra a Alfedo Vicenti coa edición dun libro”, Diario de Pontevedra, 24 novembro 2001, p.
63.
Con motivo da conmemoración do cento cincuenta aniversario do nacemento do xornalista Alfredo Vicenti, faise
referencia aos diversos actos que se desenvolveron en Pontevedra. Alúdese á publicación, a cargo da Deputación de
Pontevedra, da obra Galiciana Básica de Alfredo Vicenti da autoría de José Antonio Durán, onde se recompila a
poesía e a prosa do literato dende 1868 a 1916. Por outra banda, sinálanse os diferentes actos que se desenvolveron
en homenaxe ao polifacético xornalista, as distintas conferencias que se desenvolveron na Facultade de Ciencias da
Información de Santiago e no Consello da Cultura Galega, e a presentación do traballo audiovisual “A arte de vivir”
de José A. Durán García coa actuación do grupo musical “Ardentía”.

- Paloma Abejón, “Galicia recupera la memoria del escritor y político Alfredo Vicenti”, La Voz de Galicia, 27
novembro 2001, p. 30.
Alúdese aos diversos actos que se celebraron en homenaxe do escritor e político Alfredo Vicenti. Sinálase en
primeiro lugar a comunicación do historiador José A. Durán co título “Alfredo Vicenti, periodismo e autonomismo
galeguista de raíz federal”; por outra banda, faise referencia á presentación do libro Galicia

básica de Vicenti. Poesía e prosa, na Deputación de Pontevedra e a un acto poético no concello de Ordes. En cadro á
parte tamén se fai unha achega á figura de Alfredo Vicenti, xornalista compostelán do que se di que foi o primeiro en
utilizar o termo de “regionalista” e danse unhas pequenas notas sobre a súa vida profesional en Galicia e en Madrid.

- B. L., “A Deputación publica a obra ‘Galiciana Básica de Vicenti”, Diario de Pontevedra, “Cultur&Ocio”, 1
decembro 2001, p. 71.
Nun primeiro momento alúdese á publicación do libro Galiciana Básica de Alfredo Vicenti, editado pola Deputación
de Pontevedra con motivo do cento cincuenta aniversario do nacemento do xornalista , político e escritor Alfredo
Vicenti. Ademais coméntase a presentación dun traballo audiovisual do mesmo autor, co título “A arte de vivir” e
unha actuación musical no Pazo Provincial a cargo do grupo Ardentía. Finalmente, achéganse uns datos
biobibliográficos do autor.
- Xosé Martínez Couselo, “Alfredo Vicenti, o fillo bravo de Compostela”, O Correo Galego, “País, paisaxe e
paisanaxe”, 4 decembro 2001, p. 2.
Comézase facendo alusión aos actos de homenaxe a Alfredo Vicenti, co gallo do cento cincuenta aniversario do seu
nacemento, destácase a presentación dos libros Alfredo Vicenti, o mestre do periodismo español, no

Congreso dos Deputados e Galiciana Básica de Alfredo Vicenti. Poesía e prosa 1868-1916, na Deputación de
Pontevedra, este último da autoría de J. Antonio Durán. Finalmente, faise un perorrido pola vida e obra do xornalista
e escritor.

El Progreso, Cunqueiro en El Progreso, prólogo de J. S., Ourense: El Progreso, col. Biblioteca
El Progreso, 2001, 96 pp. (DL: LU-45-2001).
Esta obra consta dun prólogo asinado polas iniciais J. S., seguido de vintedous artigos publicados polo escritorlugués
Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981) no xornal El Progreso entre os anos 1956 e 1959. No prólogo,
titulado “Un afecto constante, una fidelidad recíproca”, alúdese á actividade do escritor como xornalista en distintos
xornais da época como El Pueblo Gallego, La Voz de España, ABC, Faro de Vigo, etc., e á relación que mantiña con
El Progeso. Nos artigos teñen cabida diferentes temas como apuntes históricos, a vila de Mondoñedo, a paisaxe
galega ou a literatura.

Fariña, Mª Jesús e Dolores Troncoso, Sobre literatura fantástica. Homenaxe ó profesor Antón
Risco, Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2001, 260 pp. (ISBN: 84-8158175-5).
Volume que serve de homenaxe ao profesor Antón Risco (Allariz, 1926-Vigo, 1998) e co que se pretende agradecer
o seu paso pola Universidade de Vigo, institución na que foi mestre durante pouco tempo, pero na que deixou unha
importante pegada tanto entre mestres como entre alumnos. A continuación dáse conta dos dous únicos artigos desta
obra que versan sobre a relación do homenaxeado coa literatura galega:
- Camino Noia, “Vigo, a derradeira morada de Antón Risco”, pp. 11-12.
Trata sobre a morte de Antón Risco o 7 de febreiro de 1998 en Vigo, un lugar dos máis alleos para el, xa que aquí
non tiña referentes da infancia ou xuventude, nin desenvolvera a maior parte do seu labor docente. Sobre este último
aspecto indica que estivo en París e en Quebec, sendo neste último lugar onde desenvolveu un “intenso e fructífero
labor académico”, na universidade de Laval. Este artigo aparece tamén traducido ao francés por Annie Risco, muller
do homenaxeado.
- Montserrat Ribao Pereira, “Bibliografía de Antón Risco”, pp. 15-25.

Achega unha ampla bibliografía do autor homenaxeado dividida nas seguintes partes: “Obras de creación literaria”,
“Obras de teoría y crítica literaria”, “Ediciones” e “Colaboraciones en publicaciones periódicas”, facendo neste
último apartado distinción entre as colaboracións de creación, de crítica de arte, de literatura e pensamento e as
reseñas sobre distintos aspectos literarios.

Fernández Acevedo, Suso (coord.), Autores ribadenses en lingua galega, Ribadeo-Lugo:
Cadernos de Investigación do IES Dionisio Gamallo Fierros, nº 3, 2001, 67 pp. (Sen ISBN e sen
DL).
Publicación de estudios monográficos realizados por profesores e alumnos do Concello de Ribadeo coa finalidade de
afondar no coñecemento do entorno da Literatura Galega actual para tratar de aumentar o apego por ela. No limiar
recóllese a relación de autores que se van ter en conta. Trátase de autores que tiveron algunha relación directa ou
indirecta con Ribadeo e que presentan as súas publicacións en lingua galega. Así analízase a obra de: Ana Castelao
Gegunde, Daniel Cortezón Álvarez, Francisco Díaz Fierros Viqueira, Lourenzo Fernández Prieto, Eduardo Gutiérrez
Fernández, Santiago Jaureguízar Ortiz de Zárae, Francisco Lanza Álvarez, José María Lombardero Rico, Jacinto
Romualdo López, Eva Moreda Rodríguez, Hernán Naval Parapar, Luz Pozo Garza, Antonio Rodríguez Baixeras,
Xavier Rodríguez Baixeras e Camilo Valdehorras. Ademais, baixo o título “Un Paseo Pola Historia”, recóllese un
apartado no que se dá conta dos momentos que estaba a vivir o pobo galego na época en que estes autores
comenzaban a escribir. Así mesmo, cabe mencionar que trala breve análise, feita sen vontade crítica e que conta cun
fragmento dalgunha obra de cada autor, aparece un apartado final no que se recollen, autor por autor, os títulos das
obras publicadas e os datos que poden facilitar a súa búsqueda.

Fernández del Riego, Francisco, Con Pondal en Bergantiños, Sada-A Coruña: Ediciós do
Castro, col. Ensaio/Filoloxía, 2001, 121pp. (ISBN: 84-8485-006-4).
Obra que tenta seguir os pasos do poeta Eduardo Pondal (1835-1917) polas terras de Xallas e Bergantiños. O seu
autor, Francisco Fernández del Riego, artella a obra en once partes, facendo un percorrido polo perfil do poeta, a súa
obra, o sentimento que manifestou pola súa terra, o amor polos tempos pasados, o celtismo, entre outros temas.
Fernández del Riego repara na forza cósmica da súa poesía e no acento culto e nobre desta. Segundo el, a intensidade
é a clave para achegarse ao cerne da expresión pondaliana. Ademais dedica moitas liñas á análise do naturalismo da
mitoloxía galega que poboou os seus versos e do galego limpo e rexo que empregou. Gracias a este amosou posturas
moito máis artificiosas que as de Curros e Rosalía, os outros dous artífices que, xunto a el, fixeron posíbel o rexurdir
das letras galegas no XIX. A súa obra, inzada de topónimos e antropónimos galegos, está influenciada por clásicos
como a Biblia, Homero, Virxilio, Byron ou Tasso, e ela mesma influíu en autores galegos da talla de Méndez Ferrín,
Carballo Calero ou Amado Ricón. Del Riego, que o considera un cantor das orixes celtas do galego, bardo romántico
e poeta de saudades, sostén que a súa poesía, a cabalo entre a lírica e a épica, soubo superar o folclórico para afondar
no autóctono, recuperando deste xeito a tradición dos vellos mitos.

Figueroa, Antón, Nación, literatura, identidade. Comunicación literaria e campos sociais en
Galicia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Universitaria, 2001, 174 pp. (ISBN: 848302-604X).
A obra de Antón Figueroa constitúena un conxunto de anotacións á crítica e teoría literaria que foi tomando o autor
ao longo da súa traxectoria. No apartado introductorio o autor advirte das características concretas e permanentes
que rodean o mundo artístico galego por tratarse dunha sociedade en movemento ou, en palabras do autor, “dunha
cultura en obras”. Sinálase esta como a razón que motivou a creación da obra, nun intento de razonar sobre os
problemas literarios galegos e de achegar a nosa literatura á teoría e crítica literarias. Catro bloques fundamentais
constitúen a obra: “Aproximacións á literatura”, “Constitución do ámbito nacional e funcionamento da literatura”,
“Literatura galega e campo literario. Hipóteses, problemas, anomalías” e “As relacións literarias”, cada un dos cales
se subdivide á súa vez en varios apartados. Reflexiónase sobre os conceptos de literatura, a súa estructura e
recepción, moitas veces dende a óptica do estructuralismo, outras veces consciente das deficiencias e problemáticas
que esta teoría presenta.
Recensións:
-M. Blanco Rivas, “Comunicación literaria e campos sociais”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 207, 5 maio 2001, p. 2.

Aproximación ao contido de Nación, literatura, identidade (comunicación literaria e campos sociais en Galicia),
unha obra que considera necesaria nun momento no que a literatura galega loita por ter unha identidade nacional.
Salienta que este libro aborde as creacións literarias inseríndoas nunha historia e nunha sociedade concretas e tendo
en conta a influencia destes sistemas no literario. Finalmente, achéganos os datos fundamentais do seu autor, Antón
Figueroa.
- Xosé Ramón Pena, “Sobre o campo literario galego”, Guía dos Libros Novos, nº 30, xuño 2001, p. 13.
Reseña do novo traballo de Antón Figueroa que coida xustificada introducir coa referencia bibliográfica deste
profesor para destacar a importancia das liñas de investigación que vén abordando nos últimos tempos. En primeiro
lugar, quere resaltar que o rigor e a análise reflexiva deste estudio faise acompañar pola amenidade, de xeito que
sobarda os límites académicos e se achega a un espectro máis amplo de público. A continuación, desenvolve
brevemente os eixos que configuran este ensaio: o concepto de historia literaria á luz das teorías sistémicas e de
campos sociais; as marxes e as dinámicas da literatura nacional; e, xa en concreto, a aplicación deste marco teórico
ao campo literario galego. Despide este comentario reiterándose nos logros deste libro de Figueroa, que teñen que
ver coas liñas de análise renovadoras e a súa comprensibilidade.

- C. M. C. T., “Sociedade e literatura”, Tempos Novos, nº 50, “Crítica. Voces e Culturas. Libros”, xullo 2001,
p. 78.

Céntrase no traballo de Antón Figueroa editado por Xerais, pondo de manifesto as liñas arredor das cales xira, e
entre as que destaca a influencia das teorías de base sociolóxica coma a dos polisistemas de Itamar Even-Zohar ou as
dos campos sociais de Pierre Bourdieu. Ademais valora positivamente a obra como un “convite á reflexión... no
camiño dunha renovación xeral das ferramentas para a análise literaria da/na Galiza”.
Referencias varias:
- X. L., Méndez Ferrín “Sobre a Nación”, Faro de Vigo, “Os camiños da vida”, 23 novembro 2001, p. 2.
Alude ao novo libro de Antón Figueroa Nación, Literatura, Identidade, editado por Xerais, no que o escritor
desenvolve as súas ideas sobre a literatura galega, a identidade nacional e o funcionamento das forzas sociais.
Comenta que o autor expón as teorías de Even-Zohar e indaga na noción de campos sociais de Pierre Bordieu.
-M. Veiga, “Os escritores analizan o futuro da literatura galega en medio dunha crise de vendas”, A Nosa Terra, nº
1010, “Cultura”, 26 novembro-2 decembro 2001, p. 29.

Plasma algunhas das reflexións de Xosé Mª Álvarez Cáccamo, presidente en funcións da Asociación de Escritores en
Lingua Galega, sobre o panorama editorial da literatura galega na actualidade, cuestión que centra os debates no IV
Congreso de Escritores, que ten lugar os días 14 e 15 de decembro. A xuízo deste autor, a perda no número de
falantes pode ser unha das causas do baixón que experimenta a narrativa, e non a calidade das obras. Así mesmo,
concibe que “xa pasou a inflación de novelas”, especialmente do xénero policíaco, mentres que gañan enteiros a
novela histórica e a experimental. Respecto doutros xéneros, fala do auxe do erotismo, do cotián e do compromiso na
poesía, a diferencia da poesía española, e valora positivamente a diversificación ensaística, destacando a Editorial
Laiovento e, entre os últimos libros publicados, recomenda Nación, literatura e identidade, de Antón Figueroa
publicado por Xerais. Noutra sección, dáse o programa do congreso que se celebra en Vigo.

Figueroa Dorrego, Jorge, Martín Urdiales Shaw, Cristina Larkin Galiñanes e Celia Vázquez
García (eds.), Estudios sobre humor literario, Vigo: Universidade de Vigo, 2001, 449 pp.
(ISBN: 84-8158-190-9).
Volume no que se recollen os traballos presentados no Iº Congreso sobre Literatura e Humor celebrado en Vigo en
novembro de 2000 baixo a organización dos profesores da Área de Filoloxía Inglesa desta Universidade. Abórdase o
humor nas distintas tradicións literarias, aínda que “sempre tomando como referente a literatura en lingua inglesa”,
como indican os editores na introducción da obra, onde tamén expoñen os obxectivos que se marcaron coa
organización deste evento e adiantan a estructura das presentes actas. De seguido damos conta daqueles traballos nos
que se fai referencia á literatura galega que aparecen dentro das “Literaturas ibéricas” e o último deles en
“Aproximacións varias”:
-Araceli Herrero Figueroa, “Pranto paródico en Os vellos non deben de namorarse. Castelao, ironista”, pp. 313-319.
Analiza os efectos humorísticos conseguidos por Castelao en Os vellos non deben de namorarse a través dos
sucesivos prantos polos vellos mortos. Considera que está moi presente a vertente irónica do rianxeiro, xa dende a
proposta inicial do topos “vello/moza”, aínda que se amo sa solidario e comprensivo da “indefensión da vellez”. A
seguir, céntrase na análise do “contrapranto de Pimpinela” caracterizándoo pola “transposición

estilística e temática desvalorizadora”. Tamén analiza o pranto das irmás do boticario Saturio, no que Castelao
consegue os efectos humorísticos a través da linguaxe hiperbólica, “epítetos fóra de lugar, louvanzas desaxustadas” e
tamén con mecanismos extraverbais como “automatismo, disposición mecánica, homoxeneidade das catro figuras,
igualación da mímica...”. En cada un dos casos, comenta o seu tratamento nas representacións máis recentes.

- Larkin Galiñanes, “Dickens y Cunqueiro: Aproximaciones en el humor”, pp. 321-328.
Despois de recoller distintas teorías de autores galegos como Rof Carballo, Celestino Fernández de la Vega, Ramón
Piñeiro e Wenceslao Fernández Flórez sobre o humor en xeral e sobre a especificidade do humor galego, céntrase na
comparación entre a obra de Charles Dickens titulada The Pickwick Papers e a novela de Cunqueiro As Crónicas do
Sochantre. Considera que o autor galego coñecía e recibiu influencias do inglés, nomeadamente no tema tratado, na
caracterización dos personaxes e mesmo no rexistro lingüístico empregado. Opina que en ambas as dúas obras “el
humor está principalmente basado en un tratamiento cariñoso de la personalidad humana con sus debilidades e
ironías, y en las situaciones creadas por estas debilidades”.

- Bernardo M. Vázquez Gil, “El humor literario gallego”, pp. 329-340.

Comeza este percorrido polo humor na literatura galega cunhas consideracións xerais acerca do humor. A seguir,
caracteriza o humor galego polo seu afán reformador, por afastarse da dureza do castelán e por ser “humor
poético”. Opina que os humoristas nacidos en Galicia exercen como galegos toda a vida, aínda que se afasten da
súa terra. A descrición do humorismo na literatura galega comeza por Castelao, do que salienta a retranca, o lirismo
e a calidade humana, que o afasta de “actitudes dogmáticas”. A continuación ocúpase do humor en Rosalía,
nomeadamente en El cadiceño e El caballero de las botas azules, que cualifica de “simpático, chispeante, irónico,
crítico e hiriente”. Curros é o seguinte autor deste percorrido; un autor do que destaca O divino sainete, así como os
poemas de Aires da miña terra polos que foi denunciado pola igrexa . Tampouco esquece a Wencelao Fernández
Flórez, Enrique Labarta Posse, Julio Camba, Valle Inclán, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, Camilo José
Cela, Risco, Otero e outros autores contemporáneos dos que só cita nome e títulos de obras nas que predomina o
sentido do humor.
- Anxo Fernández Ocampo, “Traductores de acolá: os intérpretes de enxameadas”, pp. 387-396.

Depois de comentar o escaso peso que a traducción ten na literatura oral e popular, céntrase na análise e
caracterización dos textos coñecidos como “enxameadas”, “contos de esaxero” ou de “mentira” que son comúns a
moitas literaturas. Explica as orixes desta denominación e establece as variantes que existen en Galicia,
maoiritariamente tansmitidos a través do formato de cantiga. Así, refírese ao “enigma ou adiviña” e

“o epistolario” como as variantes de enxameadas máis habituais. Finalmente, describe e caracteriza a un dos poucos
intérpretes coñecidos deste subxénero literario, Xosé de Minguxo.

Fontenla San Juan, Concha e Manuel Silva Hermo (eds.), Galicia-Cuba: un patrimonio
cultural de referencias y confluencias, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 2001, 444 pp. (ISBN:
84-7492-973-3).
Descríbense a continuación aqueles artigos referidos á literatura galega que se recollen nas Actas deste Congreso
celebrado en Santiago de Compostela entre o 24 e 26 de marzo de 1999, e que son os seguintes:
- Carlos Ferreiro González, “Los jóvenes narradores en Galicia y Cuba: un imaginario común”, pp. 153-158.
Estudio que rastrexa –a través dunha análise comparativa da obra Tuyo es el reino (1997) de Abilio Estévez e ¿Que
me queres, amor? (1995), de Manuel Rivas, xunto con referencias a Os comedores de patacas (1991) e mais En
salvaxe compaña (1993), do propio Rivas– a aparición dun imaxinario común ou compartido na literatura galega e
cubana. Indícase que en ambos os autores é continua a inserción da arte na literatura e que coinciden na
ambientación dos seus espacios exteriores –Cuba e a Costa da Morte– mediante o vento.
- Esperanza Mariño Dávila, “Un poema cubano de Ramón Cabanillas”, pp. 159-166.
Apunta que Ramón Cabanillas foi o director dos xornais cambadeses El Umia e El Cometa e céntrase na súa
contribución ás revistas cubanas Galicia, Suevia, La Alborada, Galicia Nueva e Galicia Gráfica. Analiza a

súa etapa de emigración cubana e debulla un poema de Cabanillas datado en 1910, que xira ao redor da súa morriña
crecente nunha dupla liña argumental: a lealdade aos amigos e a narración da realidade cubana.

- María Seoane Dovigo, “Los emigrantes gallegos en Cuba, lectores preferentes de En las orillas del Sar, de Rosalía
de Castro”, pp. 167-174.
Explícase que En las orillas del Sar (1884) de Rosalía de Castro tivo, esencialmente, un público emigrante e non
residente en Galicia, posto que a súa autora era unha poetisa dobremente marxinal: polas súas tendencias políticas –
ligada a Murguía e ao republicanismo -federalismo – e por escribir en galego –desprezada por Juan Varela e a Pardo
Bazán. Sublíñase que en Cuba había, dentro da colectividade galega emigrada, un maior grao de tolerancia respecto
á causa galega e ao progresismo, e finalmente analízase este poemario e indícase que representa unha viaxe reflexiva
sobre a poesía e a patria.

Freixanes, Víctor F. (coord.), Galicia. Unha luz no Atlántico, prólogo de Víctor F. Freixanes,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, 491 pp. (ISBN: 84-8302-718-6).
Libro-atlas que quere ser un percorrido histórico por Galicia á vez que unha visión do actual dende todos os ángulos
culturais. Contén oito “ensaios” que atenden ao proceso de “construcción” dunha identidade histórica, á
significación da lingua, á psicoloxía social do home e a muller galegos, á paisaxe e o territorio como marcas de
identidade, á súa situación no mundo con especial atención á emigración, á realidade económica, ao paso da
sociedade tradicional, ao da información e aos desafíos que presenta o fenómeno da globalización. No prólogo
Víctor Freixanes adianta os contidos da obra e os obxectivos cos que nace, destacando os diferentes niveis de lectura
que ofrece e a selección de autores colaboradores, para dar unha ollada na que todos se complementen e atendan aos
aspectos antes sinalados e que son: Ramón Villares, Henrique Monteagudo, Marcial Gondar, César Portela, X.
Núñez Seixas, Xavier Vence e Guillermo de la Dehesa, ademais do propio Freixanes. En cada un dos temas que se
abordan a literatura galega está sempre de fondo con referencias explícitas aos autores, publicacións e movementos
históricos que se foron producindo en cada época, analizando a presencia da cultura e dos cultivadores dentro das
coordenadas de cada momento. Tamén se inclúe abondoso material fotográfico referido a autores, obras e mesmo
documentos manuscritos cos que facilitar unha achega visual.

Referencias varias:
- AFA, “Un libro-atlas percorre a identidade do pobo galego ó longo de dous milenios”, O Correo Galego, “AFA”, 5
decembro 2001, p. 32.
Alúdese á publicación do libro-atlas Galicia. Unha luz no atlántico, dirixido polo profesor Víctor Freixanes e
publicado pola editorial Xerais. Coméntase que o libro aborda os grandes temas que caracterizan a identidade galega
como son a historia, a antropoloxía, a emigración, a paisaxe, o idioma, etc. A seguir dáse unha relación dos
profesionais que colaboraron na obra como Ramón Villares, Henrique Monteagudo, César Portela, Marcial Gondar,
Xavier Vence, Xosé Manuel Núñez Seixas e Guillermo de la Dehesa.
- AFA, “Identidade polos ollos”, O Correo Galego, “AFA”, 19 decembro 2001, p. 32.
Infórmase da presentación do libro-atlas Galicia. Unha luz no Atlántico no Consello da Cultura Galega, coa
participación do director de Xerais Manuel Bragado, o coordinador Víctor F. Freixanes e os colaboradores Henrique
Monteagudo, Ramón Villares, Marcial Gondar e Xavier Vence.
-AGN, “Galicia, unha luz no Atlántico’, una nueva propuesta de Edicións Xerais”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 19 decembro 2001, p. 63.

Faise un achegamento a esta obra e coméntase que o volume é unha guía de “alta divulgación” sobre o pasado e o
presente de Galicia. Alúdese á colaboración de diversos expertos en distintas áreas e coméntase que o libro está
formado por páxinas ilustradas a cor, con gráficos, glosarios, textos, etc.
- C. P., “Oito expertos repensan o país no libro-atlas de Xerais «Galicia. Unha luz no Atlántico»”, La Voz de
Galicia, 19 decembro 2001, p. 30.
Comentario deste volume, no que, baixo a coordinación de Víctor F. Freixanes e a colaboración de varios expertos,
se fai unha achega aos distintos aspectos da cultura e da realidade de Galicia. Coméntase que o libro recolle oito
ensaios nos que se estudia algún dos aspectos da cultura galega. Cítanse: “A identidade histórica de Galicia”, de
Ramón Villares, “Entre o si e o non. Retrato antropolóxico de nós”, de Marcial Gondar, “O idioma”, de Henrique
Monteagudo, “Territorio, paisaxe e identidade”, de César Portela, “Forzas e feblezas dun vello país. Unha economía
en mutación”, de Xavier Vence, “ A emigración. Galicia no mundo”, de X.M Núñez Seixas, “Os retos da economía
galega na era da globalización”, de Guillermo de la Dehesa e “A sociedade da información. Da tradición ás novas
tecnoloxías”, de Víctor F. Freixanes. Tamén se comenta que
o libro recolle un índice temático con máis de 15.000 referencias.

- Carme Villar, “Xerais presenta a súa obra de divulgación máis ambiciosa sobre Galicia”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 19 decembro 2001, p. 42.
Faise alusión á publicación do libro Galicia. Unha luz no Atlántico, no que baixo a dirección de Víctor F. Freixanes,
se recolle a colaboración de oito ponentes, Ramón Villares, Marcial Gondar, Henrique Monteagudo, Xavier Vence,
César Portela, Xosé Manuel Núñez Seixas, Guillermo de la Dehesa e o propio Víctor F. Freixanes. Recóllense as
palabras de Manuel Bragado, director de Xerais, quen subliña que a obra é “unha proposta sintética do que é Galicia
nun só libro”. Así mesmo, salientou o bo momento polo que está a pasar a edición de libros en Galicia.

Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal.
Homenaxe a Inés Canosa, ilust. Susana González, Xixón: Vtp Editorial, 2001, 113 pp. (ISBN:
84-89880-41-7).
Como xa se indicou nos apartados I. 1 e II. 1 deste Informe, esta obra de homenaxe recolle trala presentación de
“Palabras para Inés”, algúns traballos nos que os colaboradores poñen de relevo o labor desenvolvido por Inés
Canosa en Madrid. Os artigos referidos son os seguintes:
- Ana Acuña, “Sargadelos: ‘Terras raras”, pp. 9-12. Ofrece un texto escrito para unha exposición pictóricopoética no que se reflexiona sobre a creación artística.

- Borobó, “Mestre de Pura Vázquez”, pp. 25-27.
Tras lembrar a celebración dunha das Festas das Letras en Sargadelos, centra a súa atención na figura de Pura
Vázquez e de Couceiro Freijomil.
- Fermín Bouza Álvarez, “Inés Canosa”, pp. 29-30.

Breve texto no que salienta a amabilidade e o amor ao traballo da homenaxeada.
- Isaac Díaz Pardo, “Inés Canosa”, pp. 39-40.
Tras recordar as circunstancias nas que coñeceu a Inés Canosa, salienta o amor pola terra galega e polo traballo que
sempre amosou a homenaxeada
- José Antonio Durán, “O territorio da nostalxia”, pp. 43-45.
Comeza referíndose á amizade que o une con Inés Canosa, para despois salientar o importante labor que a
homenaxeada está a desenvolver en Madrid.
- Carmen Mejía, “Manuel Antonio e a súa correspondencia”, pp. 75-88.

Comeza salientando a paciencia e amabilidade que descubriu en Inés dende o intre en que a coñeceu. A
continuación, presenta un traballo inédito sobre a correspondencia que Manuel Antonio mantivo con outros
persoeiros da cultura galega.

Recensións:
- Vicente Araguas, “A nosa muller en Madrid”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001,
p. 9.
Ver Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal. Homenaxe a Inés
Canosa, no apartado I. 1 deste Informe.

Referencias varias:
-Xesús Alonso Montero, “Versos e prosa para Inés Canosa”, La Voz de Galicia, “Beatus qui legit”, 28 febreiro 2001,
p. 12.
Ver Frías Conde, Xavier, Carme Blanco Ramos e Ana Acuña Trabazo (eds.), Muller de doce sal. Homenaxe a Inés
Canosa, no apartado I. 1 deste Informe.

Fundación Premios da Crítica Galicia, En louva do galego egrexio 2000, Vigo: Fundación
Premios da Crítica Galicia, 2001, 16 pp. (DL: C-485-2001).
Reprodúcese o discurso pronunciado por Andrés Torres Queiruga o 20 de maio de 2000 na Cea das Letras celebrada
en Vigo e na que se lle entregou o título de Galego Egrexio do ano 2000 á Editorial Galaxia, ademais da resposta de
Carlos Casares en nome da editorial premiada. Comeza lembrando a constitución desta editorial no ano 1950 e
chamando a atención sobre o feito de que por primeira vez se lle entregue o premio a un colectivo. Evoca a situación
de Galicia no momento da fundación da editorial, a importancia para a cultura do labor desenvolvido ao longo dos
anos e lembra a obra inaugural, Antífona da cantiga (1951), de Ramón Cabanillas, considerada unha conquista
simbólica para a cultura galega. Remata agradecéndolle o traballo levado a cabo e dándolle azos para seguir adiante
“por mil primaveras máis”. Na resposta de Carlos Casares, este comeza lembrando a Ramón Piñeiro e a Álvaro
Cunqueiro, homenaxeados no final das súas vidas, e evoca o traballo dos homes que fundaron a Editorial Ga laxia,
co que sinala que pasaron a formar parte da historia máis brillante de Galicia. Tamén agradece o galardón en nome
da editorial e expresa publicamente o seu agradecemento a todos os que traballaron algún día pola editorial. Remata
sobranceando que para el foi un privilexio dirixir esta empresa e insta aos presentes a se reuniren dentro doutros
cincuenta anos porque é necesario “que sexamos realistas e sigamos soñando”.

Fundación Xoán Piñeiro, Homenaxe Xavier Pousa, Vigo: Fundación Caixanova/Fundación Xoán
Piñeiro, decembro 2001, 95 pp. (DL: VG-1221-2001).
Esta obra pretende ser unha homenaxe que as Fundacións Caixanova e Xoán Piñeiro queren brindar ao pintor Xavier
Pousa no cabodano do seu pasamento. O libro está composto por textos de amigos do artista que penetran na súa obra
e na súa personalidade e por unha escolma de imaxes da súa vida e dos seus lenzos. Os que contribuíron a esta
homenaxe coas súas palabras son Francisco Fernández del Riego, Carmiña Álvarez, Helena Pousa, Francisco Pablos,
Xoán Antonio Lorenzo, Salvador García-Bodaño, María Luísa Ilari Junquera, Antonio Tenreiro, Lalo Vázquez Xil,
Eugenio Montoro Aybar, Alfonso Álvarez Gándara, Xosé Luís Méndez Ferrín, Albino Mallo, Antón Buciños, Antón
Abreu Bastos, Elsa Pérez Vicente, Roberto Pérez, Carlos Casares, Víctor Moro, Manuel María, Antonio Quesada,
Xosé Luís de Dios, Antía Cal, Carme Parada, Bernardino Graña e Lois Diéguez, todos eles coinciden en destacar a
calidade humana e artística de Pousa, ao que definen como un gran narrador, viaxeiro, home comprometido con
Galicia e sobre todo excelente persoa. Dende o punto de vista literario cómpre destacar a contribución que os
escritores Salvador García-Bodaño, Xosé Luís Méndez Ferrín, Antón Buciños e Bernardino Graña fixeron a esta
homenaxe cos poemas “Diante duns cadros de Xavier Pousa”, “Tormenta do deserto en Pousa”, “Luz de sombra” e
“Na luz da tarde volve Xavier Pousa”, respectivamente. Nos dous primeiros os autores expresan os sentimentos que
lles producen os cadros de Pousa, mentres que nos outros dous se centran na expresión do sentimento de dor
producido pola perda do amigo.

García Barros, Manuel (Ken Keirades), Dos meus recordos, ed. de Carlos Loureiro, Vigo:
Galaxia, novembro 2001, 193 pp. (ISBN: 84-8488-468-9).
Primeira edición da obra autobiográfica de Manuel García Barros (Berres, 1886-A Estrada, 1972), máis coñecido
como “Ken Keirades”, que con escasa fortuna tentara editala en vida. Dos meus recordos está constituída por unha
miscelánea de máis de vinte textos nos que o escritor conta, con humor e amenidade, moitos dos casos e cousas que
deixaron pegada na súa memoria. O discurso literario preséntase en primeira persoa, cunha linguaxe áxil, próxima,
abondosa en hiperenxebrismos e no que se intercalan diálogos. Os textos que compoñen a obra foron escritos en
distintas etapas e a súa organización dentro do libro non responde a unha orde cronolóxica, senón que aparecen ante
o lector ao igual que os recordos se manifestan na consciencia do autor dun xeito espontáneo, sen máis fío conductor
que a propia voz de García Barros, evocadora e amena. Nesta miscelánea están presentes as lembranzas das súas
vivencias na cidade de Vigo. O recordo de personaxes entrañables coma o Rebustiano ou de persoeiros ilustres coma
Castelao, con quen fixo unha excursión ó Pico Sacro. Narra tamén a marabillosa impresión que lle produciu ver por
primeira vez a Curros Enríquez en Santiago. A súa experiencia coma docente ponse de manifesto a través dos textos
sobre as oposicións do 27 en Compostela ou sobre a Escola de Pepín (Ourense), onde exerceu coma mestre. Lembra
o momento no que lle foi anunciada a súa entrada na Real Academia Galega no ano 57 e por suposto están presentes
as referencias á súa obra xornalística e literaria. Aparecen os recordos sobre obras coma Contiños da terra,
publicada en 1931 ou o seu traballo no xornal El emigrado, que bota a andar na Estrada en 1920

vinculado á emigración local, e no que García Barros acadará certa sona gracias á popular sección “Rexoubas” que
asina coma Ken Keirades, segundo el, para evitar posíbeis problemas.

Referencias varias:

- Mónica Glez., “Cita coas letras”/ “Bieito Iglesias recibe esta noche el premio de novela ‘García Barros”, O Correo
Galego/El Correo Gallego, “AFA”, 9 novembro 2001, p. 34/p. 39.
Dá conta de como está previsto que se desenvolva o acto de entrega deste premio, no que se aproveitará para
presentar unha das tres obras inéditas de García Barros, Dos meus recordos, que edita Galaxia, editorial que tamén
se encargará de publicar a obra do premiado Bieito Iglesias. Sobre ela o propio autor indica que é unha memoria
sentimental dun home inmerso entre o mundo rural e o urbano. Noutro apartado dá conta dalgúns actos culturais que
se levarán a cabo dentro do ano dedicado ao poeta Xosé Manuel Cabada Vázquez e remata indicando que a
corporación estradense xa aprobou as bases das próximas convocatorias dos seus premios de novela e poesía.

- Mónica Glez., “A Estrada ‘recupera’ a García Barros con ‘Dos meus recordos”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 11 novembro 2001, p. 34.

Alude á entrega deste premio no que o gañador, Bieito Iglesias, atopaba as súas afinidades con García Barros.
Destaca que na súa intervención ao recoller o premio o escritor galardoado louvou a comarca de Tabeirós e indicou
algunhas das fontes temáticas da súa obra. Menciona ademais os nomes dalgúns persoeiros presentes neste acto e
salienta que Carlos Loureiro entregou á familia de García Barros os primeiros exemplares dunha das súas obras.
- Marcos Valcárcel, “García Barros”, La Región, “Ronsel dos libros”, 5 decembro 2001, p. 69.
Despois de lembrar a figura e as obras do escritor Manuel García Barros, faise alusión, con motivo da recuperación
da súa figura, á publicación de varios libros como a biografía Manuel García Barros. Loitando sempre, de Xoán C.
Garrido Couceiro, no que se lembra o labor del como xornalista e como líder agrarista. Tamén se fala de Enredos,
editado por Galaxia no 2000, en onde se recollen textos breves como contos, semblenzas, etc. Por último, menciónase
o libro Dos meus recordos, publicado no ano 2001, obra autobiográfica na que teñen cabida anécdotas vividas.

- M. Blanco Rivas, “Dos meus recordos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 239, 15 decembro 2001, p. 2.

Subliña que nesta obra de Manuel García Barros se “conta, con humor e amenidade, moitos dos casos e cousas que
deixaron unha forte pegada na súa memoria” e fai un breve retrato do estradense.

García Negro, Mª Pilar, Arredor de Castelao, prólogo de Pilar Pallarés, Vigo: Edicións A Nosa
Terra, col. Biblioteca A Nosa Terra-Nós os galegos, marzo 2001, 170 pp. (ISBN: 8495350-70X).
Recolle varios estudios sobre a obra e o pensamento de Alfonso Rodríguez Castelao, elaborados pola parlamentaria
nacionalista con motivo do seu cincuenta cabodano. Tralo prólogo de Pilar Pallarés, no que se achegan certas
consideracións sobre o libro e a súa autora, García Negro abre as súas páxinas cun limiar, “adro”, no que aclara que
pretende ofrecer “outra lectura” e sen “prexuízos” do legado do egrexio galeguista, amais de facer patente a súa
admiración e paixón por el. Séguenlle cinco capítulos nos que reflexivamente se analizan: as características da obra
castelaniana, subliñando ao pobo galego como o “suxeito épico” desta; os seus esforzos e estratexias por devolver á
lingua os dereitos arrebatados; o que Os vellos non deben de namorarse amosan; o tratamento da muller; e a súa
ideoloxía política. Remata cun epílogo no que se critica a manipulación da que foi víctima o autor de Sempre en
Galiza, así como se reivindica un permanente “diálogo” coa súa herdanza. En definitiva, retrátanos a unha persoa
leal e comprometida coa súa terra.
Recensións:

- Callón Torres, Carlos M., “ O cerne de Castelao”, Tempos Novos, nº 50, “Crítica. Voces e Culturas. Libros”, xullo
2001, p. 78.
Sucinta aproximación ao libro de Mª Pilar García Negro, publicado por A Nosa Terra, do que sinala que é unha
recompilación de traballos que escribiu con motivo do Ano Castelao. Explica que está estructurado en cinco
apartados ademais dun “Adro” e un “Epílogo”, dos que catro se centran na obra literaria e o último no pensamento
político. Conclúe que esta obra achega información de moito interese a través dunha “redacción nada
‘academizante’, senón clara e pedagóxica”.
- Joaquim Ventura, “Círculo vicioso”, Guía dos Libros Novos, nº 32, “Ensaio”, setembro 2001, pp. 8-9.
Indica o crítico que esta compilación de escritos de García Negro, redactados orixinariamente para relatorios, artigos
ou conferencias, se insire dentro das publicacións conmemorativas do medio século transcorrido da morte de
Castelao. Afirma que a peneira ideolóxica aplicada pola deputada nacionalista réstalle ao volume carácter científico e
faino caer no eido da haxiografía. Critícalle ademais o feito de non querer ver que, dende a perspectiva artística,
Castelao opúñase ás vangardas. De por parte, reproba que a edición das obras completas do rianxeiro publicadas por
Galaxia careza de aparato crítico.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Aproximación ao Castelao político”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 207, 5 maio 2001, p.
2.
Comentario desta obra que se centra en enumerar aquelas facetas da vida de Castelao e do seu pensamento, ata o de
agora obxecto de terxiversacións ou interpretacións sesgadas, no que, ademais, fai un percorrido pola traxectoria
vital e investigadora da súa autora, Mª Pilar García Negro.
- AFA, “Dan Castletón”, O Correo Galego, “AFA”, 11 maio 2001, p. 32.
Dá conta da presentación da obra de Pilar García Negro en edicións A Nosa Terra, da que destaca a participación de
Enrique Acuña e Elías Torres. Logo recolle as ideas expostas por Elías Torres que destaca a visión que a autora
mostra de Castelao, que le as obras deste “á maneira galega” e indica que se mostra un Castelao que vai ao lado da
loita pola lingua galega, ademais do tratamento que fai da muller dentro da súa obra.

- Manuel Jabois, “A mentalidade de Cela sobre Galicia é a do Madrid de hai anos sobre ‘el gallego”, Diario de
Pontevedra, “Cultura”, 5 xuño 2001, p. 70.

A autora reflexiona sobre a figura de Castelao con ocasión da presentación, na galería Sargadelos de Santiago, deste
seu último libro. Afirma que na súa obra hai tres aspectos sobre o autor rianxeiro que convén destacar: “Castelao
como personalidade que reuníu virtudes como pensador e artista, que é difícil que existan nunha persoa”; a análise de
Os vellos non deben de namorarse, obra na que o autor “desvela as claves do funcionamento do matrimonio, do amor
comprado, e de vellos fidalgos que fican moi ó descoberto no seu comportamento anacrónico” e, en terceiro lugar, o
estudio sobre o tratamento das mulleres na obra de Castelao. Para rematar, alude ao seu concepto sobre Cela, do que
afirma que é “absolutamente anticuadísimo”, “cunha cantidade de preconceptos, e unha cantidade de supersticións
deste país”.
-R. R., “Pilar García Negro presentó el libro ‘Arredor de Castelao’ en la Galería Sargadelos”, Diario de Arousa,
“Pontevedra”, 5 xuño 2001, p. 21.
Faise eco da presentación da obra de García Negro que contou coa presencia de Juan Carlos Garrido Couceiro.
Repasa a obra da autora e desta nova entrega sinala que se centra na análise de diferentes aspectos da obra do
rianxeiro caracterizados polo rigor e as diferentes perspectivas.
- N. V., “García Negro e Garrido lembran a ‘mo dernidade’ de Castelao”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 26 xuño 2001,
p. 15.

Informa da presentación conxunta dos volumes Arredor de Castelao de Pilar García Negro e O pensamento de
Castelao, de Xoán Carlos Garrido, nun acto promovido pola asociación cultural Medulio e presentado por Laura
Tato. Recolle as palabras desta e dos dous autores nas que salientan o carácter novidoso destas obras, así como a
importancia da figura de Castelao e a vixencia do seu pensamento.

García Domínguez, Reimundo, Catoira sur le Ulla. Corpus Boroborum. Rollo I, Litoral das
rías/Ediciones de Ánxelo Novo, 2001, 47 pp. (ISBN: 84-932-093-2-5).
Recompilación de artigos de Borobó (Raimundo Domínguez García) nos que o tema común é algún aspecto
relacionado con Catoira. Aparecen anécdotas persoais do autor, personaxes vinculados a esta bisbarra do Ulla, tanto
históricos (o bispo Xelmírez) coma actuais. Estes artigos foron na maior parte publicados en xornais como La
Noche, Diario de Pontevedra ou La Voz de Galicia, e datados dende os anos sesenta ata os oitenta. Ao longo destes
artigos, aparecen continuas referencias a Rosalía de Castro, reproduce algúns seus poemas, refírese aos lugares que
aparecen na súa obra ou a aspectos biográficos da poetisa que lle son familiares, relacionándoos con outros feitos
posteriores. Son catorce artigos heteroxéneos que teñen como fío de unión a presencia de Catoira como lugar
xeográfico ou a través das súas xentes, dende o cura das Torres do Oeste, don Avelino, ata poetas como Faustino
Rey Romero ou Aquilino Iglesia Alvariño.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Corpus Boroborum”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 103, 14 novembro 2001,
p. 4.

Comenta a obra Catoira sur le Ulla (2001) publicada por Borobó e que conforma o “Rolo I” do seu “Corpus
Boroborum”. Indica que nel se compilan “unha ducia longa de artigos” de Borobó nos que se nos dá conta de
diferentes episodios e circunstancias vinculados con Catoira.

Referencias varias:
- M. A. Fachado, “Destacan a Editorial Galaxia como gran catalizadora do galeguismo na dictadura”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 3 agosto 2001, p. 44.
as

Ademais de mencionar o acto “Editar en dictadura” celebrado dentro das Xornadas deIV Catoira na Historia, tamén se
destaca o papel da editorial Galixia durante a dictadura. A seguir, dáse conta da presentación, dentro das xornadas,
de Corpus Boroborum, de Borobó, ademais de adiantar os actos que se van celebrar ao día seguinte e explicar as
orixes deste ciclo cultural.

Gómez, Lupe, Fisteus era un mundo, Vigo: A Nosa Terra, col. Froita do tempo, nº 2, xaneiro
2001, 245 pp. (ISBN: 84-89350-66-1).
Libro autobiográfico de Lupe Gómez (Fisteus, 1972), no que a autora defende a súa procedencia da aldea e este
ambiente como forma de vida máis perfecta que a da cidade. A través dos dezaoito apartados nos que se divide o
libro, vanse recollendo os recordos da aldea. Así, fálase de todo o que rodeou a súa nenez: a casa, os animais, os
traballos na terra, o colexio... Tamén se dedican diversos bloques a retratar a xente da aldea dende os familiares ata
os veciños e os amigos. Ademais, menciónanse acontecementos que rachaban coa vida cotiá da aldea: as festas
patronais, as feiras ou os veráns coa chegada dos emigrantes, e reflexiónase sobre a maneira de entender a vida na
aldea, prestando atención a aspectos como a relixión ou a morte. Todas estas consideracións serven tamén para
mostrar como este ambiente influíu na personalidade da escritora.
Recensións:
- A. R. López, Rosa Navia e Soedade Noia, “Lupe, un mundo”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 356, 8
febreiro 2001, pp. 2-4.

Amplo comentario sobre a poetisa Lupe Gómez e sobre a súa obra literaria. Coméntase a súa última obra, que
recolle as memorias dunha muller de aldea, “que reivindica a experiencia como construcción literaria, difuminando
os lindes entre a creación e a recreación para facer da escrita un trasfego de sangue”. Afírmase, a continuación, que a
obra “lamenta a perda da humanidade da vida rural”.
- Montse Dopico, “La espida’, ‘Lupe”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 356, 8 febreiro 2001, p. 5.

Alúdese á obra de Lupe Gómez, Fisteus era un mundo, e afírmase que nela se reivindica “a idealización do campo
como un xeito de amalo mais non deixa por iso de percibi-lo esvaecemento das fronteiras entre o rural e o urbano”.
Para rematar, afírmase que Fisteus era un mundo “invoca o pensamento, a vida, a humanidade, a liberdade e a
natureza. Doma o silencio. Ergue a resistencia”.
-Carmen Villar, “Reivindicación do mundo tal como era”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10 marzo 2001, p. 2.

Sinálase que nesta obra se recrea cunha “prosa chea de carga poética” e inzada de notas autobiográficas, a infancia
da autora nunha aldea do concello de Curtis na que naceu. Sublíñase que Lupe Gómez superou a autoxenreira “que
nos impide coñecer as nosas raíces” e mais que esta obra lle supón exorcizar uns demos que a atenazaron na
adolescencia.

Xosé M. Eiré, “Epica e lírica do pasado presente”, A Nosa Terra, nº 979, “Guieiro Cultural”, 22 marzo 2001,
27.
Achega a dúas obras: Eu tamén fun coas vacas (2000), do chantadino Afonso Eiré, editado por Espiral Maior, e
Fisteus era un mundo, de Lupe Gómez. Apunta que son discursos iniciáticos de dous xornalistas lucenses que se
adentran no mundo da narrativa a través das vivencias da infancia e dunha louvanza á aldea. Os puntos en común
están na homenaxe a un tempo ido, moito máis humano e natural que o presente, e na crítica á sociedade actual,
caracterizada pola impersonalidade, a perda dos valores humanos e a manipulación das leis da natureza. Sinxeleza e
claridade arroupan as dúas obras. A primeira, Eu tamén fun coas vacas, componse de vintecinco contos
independentes que debuxan un único mosaico. A figura da vaca aparece como protagonista xunto cos labores
habituais do campo: a malla, a rega, a sacha, a sega do toxo e do centeo. Ademais os relatos, tratados dun maneira
épica e realista, testemuñan feitos como a chegada da luz eléctrica ou do primeiro aparello de radio. A segunda,
Fisteus era un mundo, móvese máis no marco dos sentimentos e do lirismo, mesturando realidade e ficción. A través
das súas 246 páxinas, esta novela lírica, escrita, en parte, en clave autobiográfica, transporta ao lector ao mundo rural
(a terra, as feiras, os veráns, etc.), ao tempo que reivindica
o idioma galego e o amor polo chan patrio.
- Penélope Pedreira, “Un ruralismo simplista”, Guía dos Libros Novos, nº 30, xuño 2001, p. 11.

A autora fai unha serie de observacións moi negativas de Fisteus era un mundo, libro que non sabe cómo catalogar
xenericamente aínda que acepta a autodefinición de Lupe Gómez como autobiografía. Respecto ao que a propia
autora, da que transcribe unhas declaracións, cualifica de estilo repetitivo a crítica ve nel aspectos como un
reduccionismo sintáctico e un corpus adxectival limitado que non xogan en función de ningún efecto temático ou
discursivo. En canto ao plano narratolóxico, “perde a liña de flotación por todas as partes” mentres que as
reflexións “insultan á intelixencia no seu reiterado maniqueísmo”. O ruralismo é, segundo Penélope Pedreira,
simplista e acaramelado “ao máis basto estilo Ana Kiro” e non require ningunha reinvindicación, como afirma
Lupe Gómez, porque nunca foi silenciado na literatura galega. Finalmente, engade que non deixa espacio para a
reflexión nin para a ironía, polo que cre que non achega nada positivo para unha literatura necesitada de calidade.
- Herminio Barreiro, “Porque Galicia aínda non é unha patria morta”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº
377, 26 xullo 2001, p. 8.

Lectura do último título de Lupe Gómez, Fisteus era un mundo (2001), “libro memorable, cheo de forza, de terra, de
sangue e de patriotismo” que lle trouxo a memoria da súa infancia aldeá. Ante as críticas que recibiu pola súa falta
de estructuración narrativa, defende a intensidade do que conta. É, ademais, un canto á vida e

aos sentimentos que se constrúe na sinxeleza e na autenticidade. Sinala tamén a presencia dos sinais identitarios de
Galicia e a “poderosísima mensaxe” dun Fisteus que vai para topos clásico da literatura galega.

Referencias varias:
- Lupe Gómez, “Primaveras no corpo e no inverno’, ‘Lupe”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 356, 8
febreiro 2001, p. 8.
Breve comentario de Lupe Gómez no que reflexiona sobre a súa obra Fisteus era un mundo. Afirma que o citado
libro “fixo chorar en Fisteus. Fixo que a miña xente se sentise identificada coa miña pequena historia da aldea”.

- AFA, “Lupe Gómez presentou en Santiago a súa novela Fisteus era un mundo, publicada por Edicións A Nosa
Terra”, O Correo Galego, “AFA”, 6 marzo 2001, p. 33.
A presentación en Compostela da primeira novela da poeta e xornalista Lúpe Gómez centra a información desta
nova, na que se recollen as palabras de Carme Vidal, quen destaca que é unha obra que “emociona e provoca
evocacións”; e de Enrique Acuña, que asegura que a novela produce “unha nostalxia non

reaccionaria, senón crítica”. Segundo a autora “o libro nace contra a morte da aldea, a partir dunha proposta do
escritor Neira Cruz”, e que o escribiu “co útero sangrando”. Remata a noticia coa autora afastándose da morriña
chorona da derrota: “nenos da aldea que falan galego axudan a demostrar que a aldea non está morta”.

- Marta Valeiro, “O libro como integrante da equipaxe”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 72, 15 abril
2001, p. 7.
Ver Alonso, Fran, Males de cabeza, no apartado I. 1 deste Informe.
-Carme Vidal, “Lupe Gómez. ‘Os viciños de Fisteus emociónanse co meu libro”, A Nosa Terra, “Guieiro Cultural”,
19 abril 2001, p. 25.
Amplo comentario sobre a obra de Lupe Gómez, no que se salienta que a escritora expresou “todo aquilo que fun
vivindo, que sementou en min e medrou. Un mundo silenciado que non se escoita en lugar algún porque a ninguén
lle importa”. Para rematar, cita outras obras anteriores da autora e compara Fisteus era un mundo coa obra de Xosé
Neira Vilas, Memorias dun neno labrego (1961).
- Lupe Gómez, “Chorar, correr, amar”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 368, 24 maio 2001, p. 8.

A poetisa afirma que gozou intensamente indo polos colexios para presentar esta obra, sobre todo no de Curtis,
lugar do que ela procede. Así mesmo, indica que aprendeu moito das preguntas dos rapaces e que lle praceu moito
escoitar os poemas propios nas súas voces.
- Carlos Arias, “Fisteus era un mundo”, El Correo Gallego, “Opinión”, 23 xuño 2001, p. 4.

Despois de comentar que todas as obras anteriores de Lupe Gómez lle pareceran “simplemente obscenas” e que non
lle provocaran ningunha emoción, afirma que nesta entrega hai un novo mundo cheo de sensibilidade. Describe a
temática do libro como un choque entre a cidade e a aldea, entre o castelán e o galego, como unha crónica da
transición do mundo infantil cara á adolescencia. Tamén opina que a anterior etapa creativa de Lupe Gómez
“significou unha porta para que saíse a auténtica man sensible”, que expresara todo o que levaba no interior.
-A. R. López, R. Navia e S. Noia, “Baleirar palabras en vasos usados”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº
377, 26 xullo 2001, pp. 4-5.
Entrevista a Lupe Gómez na que se abordan as claves da súa obra. A autora de Curtis sinala que para ela a poesía é
unha necesidade vital que procura tanto no seu interior coma “nos buratos agochados do sistema”, á

vez que a recoñece como un desafogo e unha canle de comunicación. Tamén valora o seu papel revolucionario e
provocador e, malia afirmar que na poesía galega actual non hai poesía política e comprometida, consideran que
escribir poesía xa supón un compromiso de seu. Do seu último libro, destaca o valor catártico en canto que nel se
atopa “todo o que quixera dicir sempre” e que manifesta o seu lado máis optimista, oposto a aqueloutro tan negativo
da primeira obra. Así mesmo, recoñece que a súa non é unha poesía culturalista e que mudou dunha primeira
escritura automática, insconsciente e surrealista cara a unha escrita máis comunicativa que nace do correo cos
amigos. Precisamente, para rematar, anuncia a próxima publicación dun poemario en Espiral Maior que recollerá
anacos desas cartas.

Gómez Sánchez, Anxo e Mercedes Queixas Zas, Historia Xeral da Literatura galega, Vigo:
Edicións A Nosa Terra, 2001, 352 pp. (ISBN: 84-95350-79-3).
Esta historia da literatura fai un percorrido por tres grandes etapas nas que se podería dividir a literatura galega: a
etapa medieval, os Séculos Escuros e a etapa contemporánea que, á súa vez, se fragmenta no século XIX e no século
XX. Na época medieval faise referencia principalmente á lírica, atendendo ás súas orixes, periodización e autores
máis importantes, nela tamén se distingue a lírica profana, cos seus tres grandes xéneros e os xéneros menores. Faise
unha pequena incursión na escola galego-castelá e no teatro. Neste último apartado, alúdese á escasa documentación
que proba a existencia dun teatro en lingua galega tal e como o concibimos hoxe, aínda así coméntase que está
presente en moitos aspectos socioculturais, como poden ser as representacións de carácter litúrxico, os elementos
dramáticos que se desprenden dos Cancioneiros, as representacións dos mimos acompañados de xograres e
soldadeiras, etc. A segunda etapa á que fai referencia o libro é a dos Séculos Escuros. Resáltanse nela os tres grandes
xéneros e tamén unhas notas sobre a ilustración galega a partir do século XVIII. A última e a máis longa das épocas
é a contemporánea, céntrase en dous séculos, o XIX que dá noticia da emerxencia da literatura galega na primeira
metade deste século, alúdese aos clásicos e faise mención tamén da depresión intersecular dende 1891 ata 1913 para
entrar no século XX co segundo renacemento, as Irmandades, o Grupo Nós e o Seminario de Estudos Galegos.
Resáltase a literatura do exilio para finalizar nunha profundización no terreo da posguerra e na análise do panorama
actual.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Unha achega á cultura literaria do país”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 211, 2 xuño 2001, p. 2.

Remítese ao limiar desta Historia Xeral da Literatura Galega para aclarar que se trata dun manual que tenta
sintetizar os aspectos fundamentais da literatura galega cun afán divulgativo e que, aínda que non é un traballo de
revisión crítica, si que actualiza a producción literaria. Tamén indica que este traballo é debedor da Historia da
Literatura Galega da AS-PG/A Nosa Terra en canto que segue os seus principios e a periodización establecida por
Francisco Rodríguez. Para rematar, apunta os dous criterios que moven o estudio dos autores (clasificación temporal
e temática) e atende á estructuración do libro.
Referencias varias:
- Paula Bergantiños, “Unha viaxe de oito séculos polas nosas letras”, A Nosa Terra, nº 989, “Guieiro Cultural”, 31
maio 2001, p. 25.

Comézase indicando que os obxectivos deste manual son a síntese, a divulgación e a actualización, ademais de
sinalar que, a diferencia doutros manuais, este pretende chegar a calquera persoa interesada na cultura literaria do
país, e non só a especialistas na materia. Para isto, segundo os autores, utilizan un discurso sinxelo e argumentan a
teoría con exemplos prácticos. Menciona o artigo ademais as distintas etapas tratadas, que abranguen dende a época
medieval ata os nosos días, seguindo a periodización feita por Francisco Rodríguez, xa que, segundo Mercedes
Queixas, é apropiada por ser parella ao decorrer histórico e por ser a literatura unha consecuencia da historia interna
do país. E, ademais desta influencia, cítanse outros autores e traballos dos que tamén se consideran debedores, para
rematar ofrecendo os dous autores do manual unha visión da nosa literatura actualizadora e como memorando de
obras e autores.
- M. C. S., “Fina Casalderrey lee el pregón de la Feria del Libro de Carballo”, La Opinión, “acoruña”, 23 agosto
2001, p. 12.

Anuncia a presencia de Fina Casalderrey como pregoeira da sétima edición da Feira do Libro de Carballo. Sinala
que nela participan seis librerías e catro institucións oficiais, indicando mesmo a procedencia destas. Entre as
actividades apunta a presentación de obras como Historia xeral da Literatura Galega, de Anxo Gómez e Mercedes
Queixas ou Contos da Coruña de Xurxo Souto, ademais da presencia de autores como

Xan Fraga, Xan Fernández, Xosé Manuel Varela ou Xurxo Borrazás, que firmarán exemplares das súas obras, e
diversas actuacións teatrais que non especifica.

Gómez Torres, Camilo, Manuel María: os traballos e os días, Santiago de Compostela:
Laiovento, col. Ensaio, nº 148, maio 2001, 327 pp. (ISBN: 84-89896-90-9).
Tal como indica a nota introductoria, o libro “é unha biografía cultural e socioliteraria inserida no marco da historia
de Galicia do tempo vital do noso poeta que comezou en 1929”. O libro , que ven a ser un dos capítulos da tese de
doutoramento de Gómez Torres, está dividido en nove partes, que, a súa vez, recollen unha serie de apartados. A
primeira parte ( 1929-1948) ábrese cuns versos do poema “Carnet de identidade” de Documentos Personaes (1958)
no que Manuel María describe a súa traxectoria vital e creativa. Nesta parte faise referencia ás súas orixes (1929); á
infancia e aos xogos cos amigos nos tempos da guerra civil ( 19301939); á súa preparación na escola de Rábade e ao
descubrimento dunha literatura galega sepultada naquel tempo ( 1939-1942) ; á época de Instituto e aos cambios que
supuxo a morte do seu pai (1942-1943); aos estudios na Academia Galicia que fomentaron o seu gusto pola lectura
(1943-1947) e os seus mestres (19471948). A segunda parte ( 1949-1953) reflexa os anos transcendentes da vida do
autor; por un lado o seus enfrontamentos coa familia e a crise política do momento; por outro, a súas primeiras
publicacións. Así, inclúense os seguintes apartados: Un ano para lembrar (1949); A Tertulia do Café Méndez Núñez
; Tempos de crise e primeiros libros de versos(1950-1951); O servivio militar, Compostela e Maside (1952-1953);
De Compostela á Terra Cha, pasando polo Miño (1952-53); A “Misa de Rosalía” e a crónica de Nina Epton (1952);
E tamén a prensa (1949-1953). A terceira parte (1954-1963) correspóndese co tempo de maduración do autor que
segue escribindo nunha época de dificultades marcada pola emigración e a censura. Téñense en

conta: E a vella <Olimpia> falou; Terra Cha e os estudios para procuradores (1954); Unhas coplas de consecuencias
imprevistas (1955); Saleta, nidia labarada estremecida (1956); De Lugo a Monforte (19571958); “ Non sei vivir sen
ti. Nin sei nin quero” (1959); A década das “Academias” (1959-1969); E Tempo de silencio e afirmación política
(1960-1963). A cuarta parte (1964-1970) reflexa unha etapa intensa tanto no apartado literario como no social e
político que se reflexa en: Rescatando soños de liberdade(1964-1970); As colaboracións xa son en galego (19641970); Da Misa de Rosalía á Unión do Pobo Galego(UPG) (1964); Contra o silencio (1965-1966); De Raimón a
Xistral (1967); De poemas ditos coa súa vez á Nova Canción(1968); Da represión franquista ás editoriais do exilio
(1969); E a librería tamén se chama Xistral(1970). A quinta parte (1971-1977) mostra a pretensión de levar a cabo a
restauración da identidade nacional coa intención de construír unha patria. Así, tócanse aspectos como: O libro, un
ben necesario (1971); Recoñecemento internacional (1972); De poesía exiliada ao Premio Abrente de Teatro (1973);
Das negacións á renucia da Academia (1974-1975); As caras loitas contra as celulosas (1976); O último premio
literario (1976); E Cumes poéticos en tempo de esperanza (1977). A sext a parte (1978-1980) correspóndese cunha
nova etapa na vida galega, etapa clarificadora e desmitificadora de transicións políticas e tránsitos íntimos que se dá a
coñecer en: Andando a terra por rúas de vento ceibe (1978); “Esto de ser concellal” (1979); Monforte, agosto:
verbena mortal (1979); E Trinta outonos de poesía...galega (1980). A sétima parte (1981-1985) comeza aludindo á
loita contra o bilingüismo e ao dereito ao uso do noso idioma no apartado Con renovados azos, se aínda é posíbel
(1981-1985). Así mesmo, fálase de: De Xenebra a Caracas cun alto en Ribadeo (1981); Outeiro de Rei, tribu de
poetas (1982); De eleicións, solidariedade e congresos (1983); “...a vida dun

home é sempre curta”(1984); E Por amor, ¡Só por amor! (1985). A oitava parte (1986-1995) recolle en “ Tempos de
desfeita e de plenitude” o marco cultural e sociopolítico que atravesa Galicia nesta época. Así o reflexan os apartados:
Galicia , tarefa inacabada (1986-1988); Con Celso Emilio de Chantada a Rotterdam (1989); “ Por tantos anos de
entrega e loita” (1990); ¡ Teatro, teatro,teatro! (1991-1992); Do Xerusalén bíblico á Compostela eterna (1993); E Do
Pedrón de Ouro á Homenaxe de Galicia (1994-1995). Por último a novena parte (1996...) titulada A VIDA SEGUE
afonda, nos seus diversos apartados, na vida e obra dun Manuel María poeta, narrador, dramaturgo, articulista,
divulgador cultural e ensaísta.. Así mesmo, téñense en conta as Traduccións das súas obras e os Alcumes literarios
utilizados polo autor. Finalmente, recóllese unha sucinta reflexión sobre a traxectoria de Manuel María.

Recensións:
- C. D. C., “Os versos da Terra Chá, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 89, 12 agosto 2001, p. 1.
Ver Blanco Torrado, Alfonso (coord.), Manuel María, neste apartado do Informe.
-Mª Teresa Araúxo González, “Manuel María, chairego universal”, Tempos Novos, nº 53, “Voces e Culturas. Crítica.
Libros”, outubro 2001, p. 74.

Ver Blanco Torrado, Alfonso (coord.), Manuel María, neste apartado do Informe.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Vida e obra de Manuel María”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 215, 30 xuño 2001, p. 3.
Breve referencia á obra de Camilo Gómez Torres, da que sinala que se trata dun libro no que se fala da vida e obra
de Manuel María, “o home, o poeta, o narrador, o dramaturgo, o xornalista, o mestre, o divulgador cultural, o
político, o procurador dos tribunais, o editor, o cidadán, o incansable peregrino dos camiños da Galiza e o mundo”.
Tamén se ofrece un breve perfil biográfico de Gómez Torres.

González Gómez, Xesús, Unha montaxe de Os vellos non deben de namorarse en español
(Recepción da crítica teatral barcelonesa á representación da versión española da obra de
Alfonso R. Castelao), A Coruña: Cadernos de Teatro-2ª época/IGAEM, nº 7, 2001, 40 pp.
(ISBN: 84-95806-00-2).
Ábrese o volume cunha introducción á situación social, política e cultural en 1973, facendo fincapé no ambiente
teatral de Barcelona e salientando a “insulsa” carteleira na que destacaba a sala Capsa, a que acolleu as
representacións da peza de Castelao. O corpo desta obra está dedicado a reproducir e comentar todos os artigos
aparecidos na prensa (xornais, semanarios e revistas) barcelonesa sobre esta montaxe de Bululú (Actores Asociados)
de Os vellos non deben de namorarse. En concreto reproduce textos de Gonzalo Pérez de Olaguer (Diario
Femenino), Ángeles Masó (La Vanguardia Española), Martí Farreras (Tele/eXpres), o falanxista Julio Manegat (El
Noticiero Universal), Mari Luz Morales (Diario de Barcelona), Joan Anton Benach (El Correo Catalán), GuillemJordi Graells (Destino) e Alex Broch (Canigó, semanario en catalán), ademais dunha entrevista de Fernando
Monegal coa compañía dramática publicada en Tele/eXpres. A valoración media é positiva aínda que hai desde
adhesións case incondicionais (Broch ou Morales) ata críticas despiadadas (Manegat). Entre os argumentos máis
repetidos están o recoñecemento de que para unha intelixencia cabal da obra se necesita unha comprensión profunda
do universo cultural galego, ou a perda de calidade que supuxo a traducción de Manuel María. O epílogo provoca
opinións diversas: hai quen opina que

é a parte máis lograda e tamén, os máis, que o critican. Ademais sinálase que Solidaridad Nacional e mais La
Prensa, os xornais do Movimiento, non comentaron a estrea desta obra, como tamén non o fixo por falta de espacio
a revista mensual Serra d’or, aínda que si anunciou a montaxe. Para comprender mellor a recepción da obra, Xesús
González explica a orientación ideolóxica e empresarial de todas as publicacións.

Recensións:
-Inma López Silva, “Novos ensaios sobre teatro”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 109, 26 decembro
2001, p. 2.
Refírese á publicación de dous novos números da colección “Cadernos de Teatro”, concretamente o seis e sete.
Fálase da relación existente entre o ensaio galego e a investigación universitaria, para logo mencionar o cultivo do
ensaio literario levado a cabo polos homes do Grupo Nós. A continuación, dise que estas dúas publicacións enchen o
baleiro existente neste tipo de obras dedicadas ao teatro. Despois faise unha achega a Poética da música teatral da
que se destaca o seu interese por achegar ao lector o valor da música no teatro e a unha modalidade artística como é
a ópera, mentres que de Unha montaxe de Os vellos non deben de namorarse en español coméntanse a recepción
desta obra de Castelao entre o público de Barcelona.

Referencias varias:
- Efe, “Publicados tres nuevos títulos de la colección ‘Cadernos de Teatro’, que edita el Igaem”, El Correo Gallego,
“Cultura”, 13 decembro 2001, p. 68.
Ver Picouto, Millán, Dous asteroides: O campesiño médico ou Ceres/A avelaiña ou Xuno, no apartado III. 1 deste
Informe.

García Tato, Isidro e Ana María Suárez Piñeiro, Frei Martín Sarmiento, A Coruña: Editorial
Toxosoutos, col. Fasquía, nº 8, decembro 2001, 90 pp. (ISBN: 84-95622-39-4).
Obra de carácter divulgativo encabezada por un limiar no que se critica aos que mantiñan que
non se lle podía dedicar a este frade bieito o Día das Letras Galegas por non ter obra de creación
en galego. A seguir indícase que foi un avanzado e pondérase a súa defensa do galego e da
cultura popular, cuestión pola que foi criticado. Tamén se amosan as desviacións que, a pesar da
súa concordancia xeral, mantivo Sarmiento coa Ilustración española, centradas nos seguintes
aspectos: universalismo, pragmatismo, respecto pola monarquía e mais a relixión, e interese pola
economía, a botánica e mais a pedagoxía. Tamén se indican as tres institucións (Archivo Ducal
de Medinasidonia, Biblioteca Nacional e Real Academia de la Historia) que gardan as tres
copias principais da obra deste frade. Tralo limiar aparece a parte dedicada á vida, onde se fai
fincapé na súa galeguidade malia o seu nacemento accidental en Vilafranca do Bierzo.
Lémbranse as súas viaxes por España –e nomeadamente por Galicia-e sinálase que a súa figura
significa o inicio do Rexurdimento. Faise un pequeno repaso pola súa ideoloxía e sitúase no
cume da Ilustración española a carón de Feixoo e Jovellanos. Xa na sección dedicada á obra,
moi variada, sinálanse dúas características: o método empírico que lle serve de base e mais o
estilo simple no que está redactada. Impútaselle o feito de que case non publicase ren e o penoso
que lle resultou ter que defender a Feixoo das críticas que recibiu. Enuméranse as obras
centradas en aspectos lingüísticos do galego e indícase que, na nosa lingua, só escribiu unhas
coplas (con intención lingüística) e

anacos de tratados e cartas. Como apéndice, inclúese unha relación de obras de Sarmiento por
orde cronolóxica segundo a colección en 23 volumes da Biblioteca Nacional.

Kremer, Dieter (ed.), Actas do VIº Congreso internacional de Estudios Galegos, 2 vols., SadaA Coruña: Ediciós do Castro, 2001, 1039 pp. (ISBN do volume I: 84-8485-001-3) (ISBN do
volume II: 84-8485-002-1) (ISBN da obra completa: 84-8485-000-5).
Actas da sexta edición do Congreso internacional de Estudios Galegos, que leva por lema “Un século de estudios
galegos. Galicia fóra de Galicia”, organizado pola Asociación internacional de Estudios Galegos e celebrado na
Facultade de Artes y Letras de La Habana, do 17 ao 21 de abril de 2000. No limiar, da man do editor, dáse conta da
decisión de celebrar este congreso na Facultade de Artes y Letras, e máis concretamente, na Cátedra de Cultura
Gallega desa universidade, as consecuencias que para a organización tivo esta decisión e agradece a axuda recibida
de numerosas institucións, á vez que destaca a calidade e actualidade dos estudios presentados. Tamén repasa as
actividades paralelas que se desenvolveron ao longo do congreso e remata referíndose a cuestións de edición, nas
que destaca a rapidez da publicación e as facilidades que atoparon para a esta de Ediciós do Castro. A seguir,
reprodúcese a intervención da profesora Ana Mª González Mafud, da Cátedra de Cultura Gallega da Universidade de
La Habana, que foi a encargada de darlle a benvida aos participantes. Cada un dos volumes recolle os relatorios
referidos á lingua, literatura e traducción, no caso do primeiro, e aos estudios migratorios, á etnografía, ao dereito, ás
ciencias económicas, ás artes e a aspectos varios o segundo. Os artigos referidos á literatura galega son os que
seguen:
Volume I:

- Teresa López, “Cuba nas orixes do teatro galego: A Costureira d’aldea de Manuel Lugrís Freire”, pp. 269

276.
Análise da obra A Costureira d’Aldea, unha das primeiras mostras do teatro galego contemporáneo escrita por
Manuel Lugrís Freire nos seus anos de emigrante en Cuba, da que só existían referencias indirectas ata a localización
do manuscrito por parte da autora do artigo. Destaca na obra os procedementos postos ao servicio do personaxe de
Prácido para traducir dramaticamente unha mensaxe ideolóxica explícita: a afirmación de Galicia e da identidade
galega feita dende a negación de Castela e inseparábel do contexto de producción e de recepción da obra,
constituídos pola comunidade de emigrantes galegos instalada na Habana do século XIX. Entre estes procedementos,
Teresa López salienta o dobre funcionamento sinecdóquico do personaxe de Prácido fronte a Culás, Xaquina,
Mingos e o señor Xan. Na súa opinión, Prácido é a sinécdoque de todos os casteláns, da vila e do estilo de vida
desta, mentres que o resto dos personaxes representan a colectividade galega e a vida da aldea. Afirma, así mesmo,
que a singularización de Prácido se produce tamén a través da utilización dun idiolecto galego que se explica na
trama da obra por estar en pleno proceso de aprendizaxe da lingua.
- Olivia Rodríguez González, “As primeiras novelas galegas editadas en Cuba”, pp. 277-288.

Céntrase nas dúas primeiras novelas galegas que se editaron na revista cubana Follas Novas: A Campaña da
Caprecórneca (1898), de Luís Otero Pimentel e ¡A besta! (1899), de Xan de Masma, pseudónimo de Patricio
Delgado Luaces, ás que considera dúas novelas históricas. Tras poñer de relevo as coincidencias entre os dous
escritores, ambos militares ilustrados e literatos, aínda que contrarios ideoloxicamente, xa que un era liberal e outro
carlista, sitúa as novelas no contexto da narrativa galega de finais do XIX, salientando que teñen a importancia de
marcaren novos rumbos no camiño da constitución da novela galega, afastándose do ruralismo e do folclorismo
vixente no relato curto daquela altura e acudindo ao relato folletinesco e á ficcionalización de feitos históricos do
pasado. Con respecto á novela de Otero Pimentel destaca, entre outros aspectos, que se trata dunha obra que fala en
clave da perda da colonia cubana, así como a súa pertenza ao subxénero fantástico na liña da novela grega Historia
verdadeira, de Luciano de Samosata, o tratamento da fantasía recorrendo ao recurso clásico do soño como artificio
narrativo que fai verosímil o fantasmagórico e as resoancias de Don Quijote de la Mancha, libro de cabeceira de
Otero. De ¡A besta! salienta que se trata dunha novela centrada nun suceso histórico recente como as guerras
carlistas e que está dividida en dúas partes: a primeira cun marcado costumismo e a segunda conformada ao xeito
dun documento case periodístico. Identifica as alusións á realidade cubana dende a que se escribe o relato e que van
dirixidas aos lectores pertencentes á colonia galega. Refírese tamén á introducción na que o autor manifesta o seu
desacordo coas propostas de Émile Zola, ao maniqueísmo presente no relato e á presencia da ideoloxía do autor, leal
á coroa de España e ao pretendente carlista e defensor das “bestas” que sofren a historia pero sen ter xamais a
oportunidade de entrar nela.

- Janet Iglesias Cruz, “Curros Enríquez y la independencia de Cuba”, pp. 289-297.
Refírese á faceta de xornalista que Manuel Curros Enríquez desenvolveu en Cuba entre 1895 e 1898 intentando
achegar a súa opinión sobre o significado da Guerra da Independencia e o que podería significar para Cuba e para
España. Entre os temas fundamentais tratados por Curros, enumera a concepción de España como a “Madre Patria” á
que todas as nación españolas se deben; a ausencia de responsabilidade da nación española sobre os problemas
creados polos gobernos coloniais; a necesidade de salvar a unidade española e a súa postura contraria á
independencia e favorecedora da loita contra a postura centralista do goberno; o pacifismo; o antiimperialismo e o
iberoamericanismo. Tras un percorrido pola biografía de Curros no que Janet Iglesias destaca feitos como a súa
chegada a Cuba e a fundación do xornal La Tierra Gallega, cita as súas numerosas reflexións sobre a guerra cubana.
Conclúe manifestando o seu desacordo cos estudiosos da obra de Curros que o acusan de manter unha posición
política reaccionaria con respecto a Cuba e á súa independencia.
-Pura Salceda Carballeda, “Xulián Magariños Negreira e a narrativa galega do segundo renacemento”, pp. 299-303.

Valora o importante papel desempeñado polas publicacións periódicas no desenvolvemento da prosa literaria en
galego a fins do século XIX, en particular no que atinxe á edición de contos e de novela por entregas e fai referencia
ao chamamento, coa chegada das Irmandades da Fala, á necesidade de creación dunha narrativa en galego afastada
da tendencia costumista. Neste contexto sitúa a aparición das coleccións de novela curta en galego a comezos do XX
–seguindo o ronsel do éxito acadado por coleccións españolas como “El Cuento Semanal” (1907) e, posteriormente,
“Nova Novorum” (1926-1929) ou “Valores actuales” (1930-1931)– como “¡Terra a Nosa! Bibrioteca popular
galega” (1919), “Céltiga” (1922), “Alborada” (1922), “Libredón” (1924) e “Lar” (1924). A seguir, céntrase nas dúas
novelas curtas publicadas por Xulián Magariños Negreira (19041934) na colección “Lar”, O kalivera 30 H.P. (1926)
e O Filósofo de Tamarica (1926), destacando a súa ambientación nun contorno urbano e a presencia da crítica social
mediante o emprego do humor e da ironía. Cita tamén as colaboracións narrativas do autor que viron a luz en A Nosa
Terra e Nós e conclúe que Magariños destaca pola calidade e frescura das súas propostas.
-Marga Romero Lorenzo, “Novos cronistas das Indias: Carlos Velo, Avilés de Taramancos e Neira Vilas”, pp. 313344.
Aborda o tema da emigración en América, mencionando especialmente o éxodo a Cuba, co fin de “facer unha
homenaxe... aos galegos e galegas que buscaban outro rumbo de vida para se construíren e prenderen noutras
silveiras”. Apóiase sobre todo en diversos estudios e obras de nomes tan salientábeis como Otero Pedrayo,

Luca de Tena ou Luís Seoane, para ofrecernos unha rigorosa visión do que foi o movemento migratorio galego
dende diversos puntos de vista. Presta especial atención ao traballo dos que chama “cronistas das Indias” –Carlos
Velo, Avilés de Taramancos e Neira Vilas–, incidindo na idea que esas persoas aínda que “se integren nesa outra
cultura, seguen estando en Galiza”.

- Joaquim Ventura, “Modelos femininos nas ‘novelas de formación’ de preguerra de Ramón Otero Pedrayo”, pp.
345-353.
Achégase ás figuras femininas que aparecen nas novelas oterianas, comezando por chamar a atención sobre o
compromiso adquirido coa terra do autor ourensán e que enmarca dentro do denominado “ciclo de descubrimento da
terra”. Da súa obra Os camiños da vida (1928) destaca o personaxe de Edith, unha moza irlandesa da que o
protagonista, Adrián Soutelo, se namora, mais que non pode realizar o seu amor pola renuncia dela primeiro ante a
terra e logo ante Deus. Sinala que este personaxe simboliza a esterilidade e a entrega ao sacrificio pola terra e os
demais, á vez que o suicidio do protagonista ante o amor imposíbel simboliza a morte da Galicia do antigo réxime.
Do relato “Vidas non paralelas” (1930), no que se contrasta a personalidade da muller rusa e do protagonista, o
médico Xacobe, que ve no aborto a morte do fillo que lle tería que suceder, mentres que ela, muller liberada, non lle
dá maior importancia. En Arredor de si (1930), o binomio está formado por Adrián Solobio e Florinda, a marquesa
viúva de Portocelos, no que a medida que ela lle amosa o seu cosmopolitismo el vai adquirindo conciencia da terra; e,
finalmente, en Devalar (1935) o

protagonista, Martiño Dumbría, fronte á inglesa Agnés Woolf, dos que ofrece os retratos físicos e psicolóxicos,
traspasando a súa erudición á protagonista. Conclúe que das catro mulleres que aparecen dúas preséntanse cunha
negación da sexualidade (Edith e Agnés), mentres que as outras dúas teñen a sexualidade erótica como tema central
da relación cos protagonistas. Considera que en todas elas está latente a esterilidade, que asocia co problema real da
propia esterilidade do autor que o leva ao compromiso coa terra, do mesmo xeito que lles ocorre aos seus
protagonistas.

- Consuelo García Devesa, “As viaxes extra-vagantes e di-vagantes de Álvaro Cunqueiro”, pp. 355-366.
Achega ao tema da viaxe na obra de Álvaro Cunqueiro, presente en boa parte das súas obras, nas que sinala que se
reflicte a idea da vida como viaxe na busca do ser. Nesta análise fíxase naqueles lugares menos frecuentes e menos
explotados na súa obra. Mais antes, realiza unha caracterización xeral -tipoloxía e obxectivos- das “xeografías” da
escrita do autor de As crónicas do Sochantre.
- Rexina Rodríguez Vega, “Bilingüismo e estilo na escrita cunqueiriana”, pp. 367-376.
Fai referencia ao estilo da prosa en galego e en castelán de Álvaro Cunqueiro. Despois de subliñar que o
mindoniense foi un grande “estilista”, apunta que as súas obras en castelán, sobre todo as traduccións, anque
“arcaizantes”, resultan moi “creativas” e “líricas” por influencia do galego, argumentando estas afirmacións

co testemuño de importantes estudiosos como G. Díaz Plaja ou C. de la Torre. Mais, engade que outros, entre eles D.
Martínez Torrón, observan un “excesivo formulismo” na escrita en castelán do autor de Os outros feirantes,
culpando disto ao seu gusto polos escritores do Século de Ouro español. Por outra banda, sinala que dende a crítica
galega –Darío Xohán Cabana, Basilio Losada,...– se valora máis positivamente a narrativa en galego de Cunqueiro
por ser máis “natural” e de maior “vivacidade”.

- Astrid Santana Fernández de Castro, “Sinbad o los sueños de la ficción producen... La ficción como eje de la
escritura en Álvaro Cunqueiro”, pp. 377-385.
Procura “analizar o proceso de ficcionalización e as formas de tematización da ficción propiamente dita” na novela
Cuando el viejo Sinbad vuelva a las Islas de Álvaro Cunqueiro. Así, sinala que a complexidade da fictivización en
Cunqueiro se dá porque na novela pódense distinguir tres tipos de referentes, o marabilloso ou mitolóxico; o
fantástico, onde se xuntan as representacións posíbeis e imposíbeis; e o referente posíbel, onde teñen cabida as
alusións extraliterarias. Sinala ademais outra característica de Cunqueiro neste terreo que consiste na
metatextualidade, xa que na propia novela, á vez que crea, teoriza metaforicamente sobre a escritura e as súas
posibilidades xeradoras. Finalmente, conclúe que a ficcionalidade sustenta en xeral os textos literarios de Cunqueiro,
pero ademais, na novela tratada, existe a vontade de dimensionala fóra dos límites que tradicionalmente a conteñen.

-Daniel Asorey Vidal, “A literatura Galega en tempos da posmodernidade: Aproximación á obra narrativa para
adultos de Manuel Rivas”, pp. 397-426.
Aproximación á obra narrativa galega de Manuel Rivas. Comeza facendo unha análise da influencia que o autor tivo
no panorama da narrativa galega actual e remata facendo unha aproximación aos principais eixos temáticos da súa
obra. O artigo estructúrase en dous apartados diferentes, o primeiro que xira arredor do narrador Manuel Rivas, das
historias da reinvindicación da marxinalidade, dos canons e da influencia en tempos modernos, que se dividide á súa
vez en: marxinalidade, canons, fenómenos sociais e a posmodernidade; mentres que o outro xira arredor das
realidades plurais, das revisións dialécticas e das fantasías dividido en dialéctica rural, o humor e a fantasía.
-María do Carme Lamela e María Xesús Nogueira, “Emigración, estranxeiría e palabras da tribo. Aproximación á
poética de Manuel Rivas”, pp. 427-446.
Analízase a obra de Manuel Rivas dentro da expresión poética que caracteriza os anos 80. O afastamento do
retoricismo, o tratamento dunha temática cotiá e o cultivo dunha liña social e humana son as características máis
destacadas da súa poesía. Así mesmo, recóllense algúns versos do poeta agrupados nos seguintes universos
temáticos: o cosmopolitismo, a viaxe, a emigración e a estranxeiría, loitadores e nostálxicos e “as palabras da tribo”.

- Basilio Losada, “As Vangardas dos Pobres”, pp. 447-450.
Comeza facendo un sucinto repaso polo que foi o movemento vangardista e as dúas tendencias presentes ao longo da
histora das artes de Occidente: o surrealismo e o expresionismo. Dáse conta, máis tarde, de que o máis innovador
dos movementos da vangarda vén a ser o que xorde das vangardas dos países sen tradición literaria, coñecidas como
“vangardas dos pobres”. Dentro destes destácase Brasil tralo intento de construír unha identidade nacional e Galicia
que conta con Manuel Antonio e Amado Carballo como principais representantes deste movemento.

- Andrés Pociña, “Avances da investigación sobre Rosalía nos anos 1991-1999”, pp. 451-466.
Céntrase na saída á luz do cuarto tomo da bibliografía de Rosalía de Castro elaborado por Aurora López e el mesmo.
Di que conta con máis de seiscentas páxinas e leva o nome de Bibliografía rosaliana. Así mesmo, recóllese un
resumo dos avances máis importantes desta investigación rosaliana nos últimos anos (1991-2000) artellada nos
seguintes apartados: estudios xerais sobre Rosalía e a súa escrita, estudios biográficos, estudios lingüísticos,
bibliografías e a presencia de Rosalía en Cuba.
- Aurora López, “Rosalía na escrita feminina nos anos 1991-1999”, pp. 473-490.

Anuncia a próxima publicación do volume Rosalía de Castro. Documentación biográfica crítica (19912000), e
pasa a reproducir algunhas opinións sobre Rosalía de escritoras do noso tempo. Da década dos oitenta, da que
sinala que a figura rosaliana xorde con forza, atópase a opinión de Kathleen March en “Rosalía de Castro como
punto de referencia ideolóxico-literario nas escritoras galegas”, no que destaca a Rosalía como punto referencial
para autoras como Pura Vázquez, Xohana Torres, María do Carme Kruckenberg, Ánxeles Penas, Xaquina Trillo e
Luz Pozo Garza. A seguir recóllense as palabras de Carmen Blanco nun comentario de Códice Calixtino, de Luz
Pozo, no que persiste na idea de Roalía como pioneira das escritoras galegas que coincide co parecer de Diana
Conchado. Deste xeito salta á década dos noventa na que atopa un cambio xa que Rosalía tamén é un referente para
as escritoras doutras latitudes. Así pasa a expoñernos as opinións destas mulleres recollidas por Andrés Pociña e a
propia redactora para os anos 1991-1999. A primeira é Matilde Albert Robatto, coñecida na súa faceta de
investigadora por traballos sobre Rosalía. Segue por Blanca Andreu, autora de varios libros de poemas en castelán
que fai unha chamada á boa calidade poética da galega, e Luísa Castro, cun só libro en galego Baleas baleas
(1988), que manifesta tamén o coñecemento de Rosalía.

- Minia Bongiorno García, “Destierros físicos e imaginarios: la identificación con Galicia y la recuperación de la
identidad femenina”, pp. 491-499.

Neste caso propón un estudio sobre as novelas escritas a partir de 1975 por mulleres nacidas en Galicia pero co tema
do exilio. Reflicte que a partir da morte de Franco esas mulleres educadas na dictadura e pasando pola transición
empezan a volver a vista atrás para analizar a situación da muller que a levou ao estado actual. Céntrase despois na
muller galega que viu relegado o galego só ao rural co que tenta facer unha retrospectiva sobre a situación pasada.
Pasa a centrar o seu estudio en dúas escritoras como Marina Mayoral e María Xosé Queizán. Da primeira comenta
Unha árbore, un adeus (1988), no que se fixa no personaxe de Laura, muller que volta á súa aldea e se reencontra
cos seus elementos naturais. Aparece o sufrimento polo exilio a Madrid que a fai alonxarse de todo o que ela quere.
Tamén comenta Tristes armas (1994), na que Marina Mayoral presenta como protagonistas a dúas mulleres
mandadas a Rusia durante a Guerra Civil, onde conseguen unha boa situación pero sempre coa dor de vivir lonxe da
súa terra. Pasa despois a falar de dúas obras de María Xosé Queizán A semellanza (1988), na que o protagonista é un
homosexual que se converte en muller e viaxa a Barcelona, malia que non é feliz porque lle falta a súa terra e non
pode volver por ser outra persoa. Remata aludindo a Amantía (1984), unha novela histórica que discorre na Galicia
do século IV na que as protagonistas son poetisas que precisan o ambiente galego para desenvolver o seu traballo.

- Helena González Fernández, “Crítica literaria feminista en Galicia. Relecturas baixo o paraugas totalizador”, pp.
501-514.

Preséntase un estudio sobre o papel da muller a partir do ano 1975 no eido da crítica. Comézase sobranceando
o labor da revista Festa da palabra silenciada, dirixida por María Xosé Queizán. A primeira etapa, que distingue é
dende a morte de Franco ata 1981, onde a penas hai creación literaria de mulleres. Só se conta o poemario Estacións
ao mar (1980), de Xohana Torres, autora moi comprometida coa muller, e Mª Xosé Queizán co ensaio fundacional A
muller en Galicia (1977). Logo saliéntase a necesidade de romper cos prototipos femininos tradicionais. Na segunda
etapa, que coloca entre 1982-1990 coa aparición da revista Festa da palabra silenciada, na que tamén distingue tres
etapas: unha primeira na que se realiza unha relectura crítica das escritoras e con grandes esforzos encamiñados cara
a fundación dunha crítica e unha poesía galega. A partir da década dos noventa sitúa outra etapa desde 1991-1997, na
que o fenómeno literario feminino se converte nunha moda, como ocorre en 1992 coa celebración dunha mesa
redonda por parte da AELG na que participan Mª Xosé Queizán, Luísa Villalta e Chus Pato, ou o ingreso de Luz
Pozo Garza na Real Academia Galega cun discurso sobre Rosalía de Castro. Remata con cinco puntos a modo de
conclusión nos que sinala que na década dos setenta e oitenta houbo un intento de planificación literaria para a
construcción dun dicurso galego, que se quería involucrar ás intitucións, que comeza unha fase de normalidade na
presencia feminina e que seguen implicadas nese desenvolvemento da análise crítica que se viu recompensada coa
aparición de novas poetisas nos anos noventa.

- Ana Acuña Trabazo, “Poesía galega en Madrid: o grupo poético ‘Bilbao”, pp. 515-532.
Aproximación á literatura realizada no exterior a través de grupos poéticos como os que traballan en Madrid, dende
o “Brais Pinto”, creado nos anos 50, e que Méndez Ferrín define como un grupo formado por traballadores mozos e
algúns estudiantes universitarios. Caracteriza este grupo pola súa heteroxeneidade e autodidactismo, enumera os
seus compoñentes, dos que indica os campos nos que traballaban, entre eles Ferreiro, H. Barreiro, Graña, R. Lorenzo
ou C. Arias como aglutinador. Tamén enumera as obras da colección Brais Pinto máis salientábeis. Xa na década
dos 70 considera que este grupo ten unha segunda época a través de “A Gadaña”, con producción arredor das
Semanas das Letras Galegas e os Colexios Maiores. Outros movementos que se teñen en conta son o da revista Loia,
creada por estudiantes e traballadores galegos, que buscaba unha conciencia da situación social e política, tentando
facer un discurso combativo. Indica que nela participaba Lois Pereiro, Manuel Rivas, Xosé Lois Bilbao, Fermín
Bouza Brey Álvarez, Vicente Araguas ou Antón Patiño, entre outros. Segue con movementos como “Irmandade” ou
“Lóstrego”. Do primeiro dise que naceu arredor de Celso Emilio Ferreiro, para logo fundirse ambos nun no ano
1982, momento no que aparece a revista Irmandade/Lóstrego, na que se publican artigos sobre o Día das Letras
Galegas e a lingua, ademais dun apartado para a creación poética. Entre os participantes estaban Alonso Estravís,
Lola Alonso Payo, Marina Neto Pol ou Xosé Escudero. A seguir, céntrase no grupo “Bilbao” con M. Pereira, V.
Araguas, X. Frías, J. M Outeiro, M. Pereira, F. Bouza. Defínese como un grupo de persoas que se reunían nun café
para

falar sobre os seus traballos, pertencentes a diferentes xeracións de poetas. Céntrase na colección “O Roibén”,
presentada en Sargadelos o 18 de febreiro de 1999 que conta ata agora con cinco títulos. Remata por aludir á
próxima vinculación desta coa “Asociación Celso Emilio Ferreiro- ACEF”.

- Nathalie Grischkat, “Das Lieders de Rosalía de Castro ás Décadas de T. L. A imaxe de Alemaña a través dos
galegos”, pp. 533-543.
Este estudio céntrase na relación entre a literatura galega e a alemana; saliéntanse así as semellanzas existentes por
exemplo entre Rosalía de Castro e Heine, ou a creación doutros autores como Risco, Castelao, ou Lois Tobío que
son comparados con outros autores da literatura alemana.
- Kathleen March, “Viaxeiras inglesas por Galicia”, pp. 545-553.
Adícase este estudio ás autoras que escriben ou se inspiran para as súas obras en Galicia e en temas galegos;
concretamente céntrase nas obras de dúas escritoras: Catherine G. Hartley e de Nina Consuelo Epton, das que fai
unha exhaustiva análise neste traballo.
- Mª Teresa Caneda Cabrera, “Nacionalismo e modernismo: Joyce en galego”, pp. 557-566.

Neste traballo faise unha achega á relación dos homes da Xeración Nós co autor irlandés James Joyce. Así pois,
ofrécese o marco teórico que fixo propicia a conexión entre Joyce e os autores galegos admiradores da súa obra
para así poder entender as causas da pegada do citado escritor nas obras dos integrantes da Xeración Nós.
- Ana Luna Alonso, “A traducción no desenvolvemento do sistema literario en galego. Os cambios de voz de
Manolo Rivas”, pp. 567-579.

Tomando como referencia a obra de Manuel Rivas En salvaxe compaña (1993), que foi traducida por el mesmo ao
castelán e ao francés, realízase neste traballo unha disertación sobre o labor da traducción, así como a relación que
debe existir entre escritor e traductor, para concluír no estudio das versións castelá e francesa da obra de Rivas.

Volume II:
-Anele Arnautó Trillo, “A cultura galega na Habana: sobre asociacións galegas na Habana”, pp. 765-771.

Neste estudio coméntase o asociacionismo existente na Habana nos anos da masiva emigración de xente galega a
América. Sinálase que na Habana hai un total de corenta e nove asociacións galegas, das que destacan catro de
carácter cultural: Rosalía de Castro, Artística Galega, Concepción Arenal e Monterroso e Antas de Ulla. Das
asociacións culturais, unha das máis antigas é a Agrupación Artística Galega da que, ao igual que das xa citadas, se
recollen os datos sobre os seus fundadores, reponsábeis dos diferentes cargos e as súas actividades máis salientábeis.

-Xaime Varela Sieiro, “As manifestacións culturais galegas en París na segunda metade do século XX”, pp. 10071016.
Partindo do tema da emigración, céntrase nas persoas galegas que chegaron a París e formaron alí diferentes
asociacións co fin de manter as súas inquedanzas culturais. Así pois, coméntanse algunhas iniciativas culturais
xeradas polos galegos residentes en París e tamén se contempla como era a integración desta xente na cultura gala.
Ademais recóllense as actividades e manifestacións culturais relacionadas con Galicia e que suscitaron un maior
interese nos cidadáns franceses, en especial a creación de revistas vinculadas ás Casas de Galicia, moitas delas co
título de Boletín e o nome do centro cultural, ademais doutras como A voz da lareira, publicada entre 1984 e 1992
na que se recollen colaboracións de autores como Ánxeles Penas, Manuel Lueiro Rey ou José Ángel Valente. Tamén
sinala que actualmente é importante o labor desenvolvido pola editorial Raiña Lupa, dirixida por Rocío Santa Cruz,
que fai libros de artistas como Ara Solis (1996), de F. Fernández

Naval; Seis poemas galegos (1998), de García Lorca ou La Bella Otero (2000), de Torrente Ballester. Sinala como
importante o labor de Ramón Chao, que colaborou en revistas como Nova Galicia ou A Lareira, ademais de incluír a
literatura galega en Le Monde, e que participou nas emisións de Radio France onde deu a coñecer textos de autores
galegos ou a publicación do seu libro O camiño de Prisciliano (1999). Remata atendendo ás manifestacións
propostas por organismos dependentes da administración estatal e a outras iniciativas francesas de acollida da
cultura galega.

- Mª Irene del Río Iglesias, “Memorias da Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega durante a
presidencia de Manuel Curros Enríquez”, pp. 1025-1039.
Traballo que achega unha valiosa información sobre o papel que a Asociación Iniciadora e Protectora da Academia
Galega de Cuba xogou no desenvolvemento inicial da Academia da Lingua Galega. Despois de se referir aos
antecedentes (Sociedade El Folk-lore Gallego, de 1893, e a Comisión Xestora, de 1895), céntrase nesta asociación
da emigración galega na illa caribeña. Deste xeito, destaca o contexto fértil para a cultura galega que alí se vivía nas
dúas primeiras décadas do século XX e o labor de José Fontenla Leal, principal animador desta empresa. A seguir,
dá conta da primeira xestora, presidida por Manuel Curros Enríquez, e dos seus obxectivos, a relación coa Galicia
interior e a Academia da Coruña, os primeiros logros, etc. Cualifica de éxito estes primeiros anos, malia que se viu
truncado en 1936 co estourido da Guerra Civil, retomou as súas

actividades en 1947 da man de Xosé Rubinos ata que se extinguiu na década dos 60 coa morte dos seus integrantes.
Nos dous últimos apartados, rastrexa as páxinas do xornal cubano Galicia na procura de referencias sobre esta
iniciativa reproducindo decisións das diferentes xuntanzas, polémicas, a fundación da academia na Coruña, os
traballos, etc., así como os editoriais relacionados, que amosan o apoio e difusión que este medio deu á Asociación e
á súa causa.

Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Congreso na Habana”, La Región, “Ronsel dos Libros”, 30 maio 2001, p. 61.
Despois de sinalar algúns feitos importantes para a cultura galega desenvolvidos en Cuba, céntrase no VI Congreso
Internacional de Estudios Galegos, que tamén tivo lugar en Cuba en abril do 2000. Indica que as actas deste
congreso recollen as 70 ponencias presentadas sobre temas de lingua, literatura, traducción, historia, estudios
migratorios, etnografía, dereito, economía e artes. Destas ponencias destaca algunhas relacionadas coa his toria e
menciona outras sobre literatura e temas actuais.
- Marcos Valcárcel, “Actas dun congreso na Habana”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 15 xuño 2001, p.
2.

Dá conta dalgúns dos traballos publicados nestas actas e sinala que xiran arredor de temas como a lingua, a
literatura, a historia, a traducción, o dereito, .... Comenta que estas actas foron publicadas en dous tomos por Ediciós
do Castro e nelas se poden atopar trinta entregas sobre lingüística e traducción e vintedúas comunicacións sobre
literatura, entre as que destaca traballos que reflicten as relacións galego-cubanas de persoeiros como Curros,
Pimentel, etc. Aparecen estudios sobre a obra de Rosalía, achegas á narrativa e á poesía de Rivas. Finalmente,
subliña que no apartado de historia se poden consultar traballos sobre a emigración e os cambios producidos en
Galicia.

Lage Rodríguez, José e María Teresa Soto Lamas (coord.), 100 años de historia con Ourense,
Ourense: Cámara de Comercio e Industria de Ourense, 2001, 281 pp. (DL: OU4/2001).
Volume publicado con motivo de se cumprir o centenario da Cámara de Comercio e Industria de Ourense. Despois
dunha dedicatoria e das presentacións a cargo de persoeiros relacionados con Ourense e con Galicia, aparecen os
oito artigos que conforman este libro. O primeiro deles –obra de M.ª Teresa Soto– repasa a historia da Cámara de
Comercio de Ourense mentres que os sete restantes estudian diversos aspectos vinculados coa cidade de Ourense: a
historia –por Julio Prada–, a economía –por José Somoza e mais Alejandro López–, o desenvolvemento urbano –por
M.ª Victoria Carballo-Calero e outro por Luis Pérez–, a cultura –por Anselmo López Morais –, as letras –por
Alfonso Vázquez-Monxardín Fernández– e as artes –por Francisco Javier Limia Gardón–, apoiados todos eles con
abondoso material fotográfico. A seguir describimos a colaboración deste volume referida á literatura galega:
- Alfonso Vázquez-Monxardín Fernández, “La ciudad de Ourense: las letras”, pp. 193-229.
Estudio no que se explican os principais fitos relacionados coa literatura galega –nomeadamente autores,
movementos literarios e publicacións– que tiveron a súa cerna na cidade de Ourense dende o Rexurdimento ata hoxe
en día. Para este percorrido histórico-literario ourensán, Vázquez-Monxardín divide o seu traballo en

dezaseis capítulos, nos que caracteriza aos principais escritores con ligazón ourensá de cada etapa literaria e que
reciben os seguintes títulos: “El Rexurdimento entre nosotros”, “Entre dos siglos”, “Tiempos de Irmandades y
vanguardias”, “El grupo Nós”, “Los epígonos de Nós”, “Iniciativas en la postguerra: Misión y Posío”, “Posío, arte y
letras y sus colaboradores”, “Las letras en la emigración española”, “Las voces de América”, “Dos viejas voces
innovadoras entre los cincuenta y los sesenta” (Eduardo Blanco Amor e Celso Emilio Ferreiro), “Los tiempos de
Nova Narrativa”, “Poetas y narradores, voces desagregadas en los ochenta y noventa”, “Poetas y narradores nacidos
en los cincuenta y tantos”, “Creadores más jóvenes, los que aún son jóvenes”, “Noticias de dos humoristas” e
“Ensayistas e investigadores: la construcción de la memoria literaria e histórica”.

Ledo Cabido, Bieito (ed.), Enciclopedia Galega Universal (EGU), (Tomo IV: bras/casal)
(Tomo V: casam/colq), Vigo: Ir Indo Edicións, 2001, 518 pp. (ISBN do Tomo IV: 84-76802927) (ISBN do Tomo V: 84-7680-293-5) (ISBN da obra completa: 84-7680-288-9).
Neste ano continúan a saír máis números desta Enciclopedia Galega Universal (EGU), distribuíndose ata o
momento o cuarto e quinto volume. Nas páxinas iniciais de cada un deles, dáse conta dos seus créditos, da nómina
dos seus colaboradores e das abreviaturas empregadas, ademais de describirse a estructura das entradas e mostrar os
signos convencionais que aparecen nos mapas. A seguir, aparecen as voces que no volume cuarto van de de bras a
Casals i Defilló e no quinto de Casamance a Coloquios Satíricos.
Referencias varias:
- Xosé Luís Blanco Campaña, “Bieito Ledo Cabido-Anxos Vázquez Rodríguez”, El Correo Gallego, “Vida social
gallega”, 18 febreiro 2001, p. 16.
Ademais de facerse un percorrido pola traxectoria vital de Bieito Ledo, fundador xunto a Xelasio Suárez Santiso de
Ir Indo Edicións, tamén se destaca que esta editorial xa sacou á luz máis de trescentos libros. Descata que
recentemente acaba de saír o volume cuarto da Enciclopedia Galega Universal, e que Bieito

Ledo foi o impulsor dos Premios da Crítica de Galicia, ademais de ter desempeñado o cargo de directorxerente da
Editorial Galaxia.

- Jorge García, “Ir Indo ‘celebra’ en O Cebreiro la nueva entrega de la Enciclopedia Galega Universal”, Atlántico
Diario, “Sociedad”, 19 febreiro 2001, p. 46.
Dá conta da saída ao mercado do cuarto número desta obra que finalmente contará con catorce. Sinala que este
tomo, que contén a letra C e onde aparece a entrada Camiño de Santiago, que contén 10 páxinas de información
exhaustiva e rigorosa, foi presentado no Cebreiro por Bieito Ledo, director editorial, e X. A. Perozo, director
literario. Así mesmo expón que no acto Ledo recordou que esta obra é un proxecto que foi materializándose dende
hai quince anos e que con ela se pretende achegar o lector á cultura universal dende unha perspectiva galega.

- Natalia Sequeiro, “O cambio de letra”, O Correo Galego, “Lecer”, 25 febreiro 2001, p. 4.
Indica que a Enciclopedia Galega Universal (EGU), da que anuncia a saída do cuarto tomo, constitúe unha visión do
universo vista dende a perspectiva galega, cuestión que sinala o editor de Ir Indo, Bieito Ledo. Pola súa banda o
director literario, X. A. Perozo, salienta que nesta obra ademais de prestar unha atención especial a contidos galegos,
tamén se teñen moi en conta materias como a informática, fotografía ou os últimos

avances da ciencia. Destaca por outro lado que a presentación deste número se fixo no Cebreiro porque nel aparece a
entrada do Camiño de Santiago, entrada na que aparecen aspectos novidosos como un estudio das plantas que un
pode descubrir se percorre o camiño. Pon de relevo ademais o traballo desenvolvido polos redactores que teñen que
estar moi atentos aos aspectos da actualidade para incorporalos a esta obra coa que se pretende “levantar acta da
actualidade”.

- Clodio González Pérez, “Galega e universal”, O Correo Galego, “O rodicio do tempo”, 24 marzo 2001, p. 2.
Bota man dalgunhas entradas que aparecen na Enciclopedia Galega Universal para indicar que nela temos tanto as
palabras galegas que aparecen en calquera outro diccionario coma aquelas outras que antes había que buscar noutros
idiomas. Fai, pois, en xeral, unha gabanza desta tarefa editorial, sobre todo porque segundo o artigo se enmarca nun
país onde aínda non hai unha política cultural seria, e tamén desta obra, da que indica que acaba de saír o cuarto
número, onde podemos atopar a biografía de Bouza Brey ou palabras que non aparecen noutros diccionarios ao lado
de termos universais.
- J. P. P. B., “Ferrol en la Feria del Libro de Madrid”, Diario de Ferrol, 7 xuño 2001, p. 64.

Céntrase esta noticia no interese creado por un libro de fotografías sobre Ferrol na caseta da única editorial galega
presente na feira do libro de Madrid, colocada por Ir Indo principalmente para promocionar a Enciclopedia Galega
Universal.
- Xosé M. Rodríguez, “Ir Indo presentará a súa Enciclopedia Galega Universal en Xunqueira de Ambía”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Ourense”, 8 xullo 2001, p. 6.

Anúnciase que a colexiata de Xunqueira de Ambía acollerá o 14 do mes de Santiago a presentación dun novo tomo
da Enciclopedia Galega Universal que contará, entre outros, coa presencia de F. Fernández del Riego e sinálase
tamén que Ir Indo doará 300 títulos á Biblioteca Municipal.
-Xosé Manoel Rodríguez, “A enciclopedia do século XXI”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 15 xullo 2001,
p. 10.
Faise referencia ao acto da presentación do quinto volume desta enciclopedia, que tivo lugar na colexiata de
Xunqueira de Ambía “por expreso desexo do presidente de Ir Indo”, Bieito Ledo, e anúnciase que o derradeiro tomo
desta enciclopedia, o número catorce, tamén será presentado neste concello ourensán.

-E. P., “A editorial Ir Indo presentará hoxe en Xunqueira de Ambía, Ourense, o tomo V da Enciclopedia Galega
Universal”, El Correo Gallego, “Cultura”, 14 xullo 2001, p. 76.
Breve nota que dá conta dos actos previstos para a presentación da quinta entrega da Enciclopedia Galega
Universal.
- AFA, “Homenaxe á terra”, O Correo Galego, “AFA”, 15 xullo 2001, p. 49.
Dá conta da presentación do quinto tomo da Enciclopedia Galega Universal na localidade ourensá de Xunqueira de
Ambía a cargo de Bieito Ledo e Xosé Antonio Perozo. Informa do actos que complementaron esta efeméride e
sintetiza o contido dos discursos do director de Ir Indo e do director deste proxecto.
- Alberto Canal, “Ambía fai máis universal á cultura galega”, La Región, “Cultura”, 15 xullo 2001, p. 15.
Informa do acto de presentación do quinto volume da Enciclopedia Galega Universal e das intervencións de Bieito
Ledo e Xosé Antonio Perozo, na Xunqueira de Ambía natal do primeiro. Salienta, das palabras destes dous
responsábeis de Ir Indo, que o proxecto contribúe a madurar a cultura galega e que está enfocado cara ao futuro, sen
por iso deixar de estar vinculado e comprometido coa terra. Destaca, ademais, un conxunto de voces que Perozo
considera laboriosas ou especialmente importantes dentro desta entrega.

-E. P., “A Xunta e Caixanova inviste 106 millóns de pesetas na Enciclopedia Galega Universal”, O Correo Galego,
“AFA”, 28 agosto 2001, p. 30.
Ademais de comentar outros convenios da Xunta de Galicia con diversos organismos, céntrase no que vén de asinar
con Caixanova e que permitirá que cada centro galego de ensino conte cunha colección da Enciclopedia Galega
Universal. Remátase sinalando cales son os obxectivos que se pretenden acadar con este convenio e o investimento
que supón.
- E. P., “O saber ó alcance dos ollos”, O Correo Galego, “AFA”, 1 setembro 2001, p. 32.
Dáse conta do convenio asinado entre a Xunta de Galicia e Caixanova, que permitará que todos os centros de ensino
galegos conten cunha colección da Enciclopedia Galega Universal. Faise eco das palabras do conselleiro na
presentación, nas que destaca a importancia deste novo instrumento para os estudiantes, a reflexión sobre o apoio da
entidade financeira no ámbito da ensinanza ou o recoñecemento do esforzo que a editorial Ir Indo fai para sacar
adiante este proxecto, en boca de Bieto Ledo.
- Elva Otero, “Planeta Martázul”, O Correo Galego, “Lecer. Entrevista”, 23 decembro 2001, pp. 2-3.

Ver Perozo, Xosé Antonio, Martázul no apartado I. 1 deste Informe.

López, Siro, Celestino Fernández de la Vega, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo/Dirección Xeral de Promoción
Cultural), col. A Nosa Memoria, nº 27, decembro 2001, 81 pp. (ISBN: 84-453-2981-2).
Esta biografía de Celestino Fernández de la Vega (Friol, 1914-Lugo, 1986) ábrese cunha “Introducción” na que Siro
López rememora esta figura. A seguir, a biografía divídese en tres apartados: un “Perfil biográfico”, no que se
inclúen os feitos mais sobranceiros da súa vida; “Unha personalidade complexa”, onde, mediante as opinións de
varios autores, se analiza a personalidade de Fernández de la Vega, e “O intelectual”, centrado nos seus principais
escritos. Por último, aparece un “Epílogo” no que se dá conta do que significou este libro para o seu autor.

Recensións:
- Armando Requeixo, “A memoria de Celestino”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 90, 19 agosto 2001,
p. 3.

Comeza sinalando que a pesar da innegábel sutileza reflexiva dos ensaios de Celestino Fernández de la Vega, a súa
obra non semella ter espertado excesivo interese entre os estudiosos, polo que considera oportuna esta biografía.
Refírese aos contidos que presenta e comenta que Siro López “consegue mergullarnos no atraente mundo de Cilistro
ata ficar atrapados”, cun estilo cualificado de limpo. Tamén alude á falta de referencias bibliográficas, polo que
critica que se pase por riba o escrito sobre Celestino por Marcelino Agís Villaverde, Xosé Chao Rego, Xavier Costa
Clavell ou Isabel Gómez Rivas.
Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Celestino Fernández de la Vega”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 6 abril 2001, p. 2.
Comenta este traballo cualificado de “ben necesario”, co que Siro López dá a coñecer a biografía, a personalidade e o
labor intelectual do filósofo lugués. Destaca a seriedade do estudio en canto ao manexo das fontes e os testemuños e
ao acerto do retrato que ofrece, no que Siro fala da “morte antolóxica” como un dos trazos definidores do biografado.
Por último, no que respecta á terceira parte, que aborda o traballo intelectual, di que gravita sobre un ensaio de gran
valor, O segredo do humor (1963).

-Tucho Calvo, “Siro recolle nun volume a vida do filósofo Celestino Fernández de la Vega”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 11 maio 2001, p. 35.
Refírese primeiramente á figura de Celestino Fernández de la Vega, de quen di que é unha figura esquecida, malia as
súas importantes contribucións á cultura. A seguir, indica que Siro se baseou na súa amizade con este filósofo,
ademais de consultar referencias hemerográficas e bibliográficas, para facer a súa biografía. Así mesmo, subliña a
importancia outorgada nesta monografía á obra O segredo do humor (Galaxia, 1963), obra de Fernández de la Vega
onde o humor está considerado un dos saberes de cultura e salvación.

López-Casanova, Arcadio, Diccionario metodolóxico de análise literaria. I A poesía. Textos
líricos da Idade Media ós nosos días, Vigo: Editorial Galaxia, agosto 2001, 445 pp. (ISBN: 848288-462-X).
Ábrese esta obra cunha introducción breve na que se presenta como unha contribución máis ao ámbito cultural
galego e como un “proxecto en marcha que tenta axustar bases teóricas (fundamentos) e práctica textual, facer unha
proposta de esquema metodolóxico de análise do poema e, ó tempo, abrir algunhas vías de clasificación no que ten
sido e está sendo a tan fecunda, a tan ricaz historia da poesía galega”. Parte da idea do poema como arquitexto lírico,
e sobre el artella a análise en dous grandes planos: forma interior ou mundo representado e forma exterior ou
figuración. Pretende Arcadio López-Casanova (Lugo, 1942) dotar o volume dun enfoque práctico e, deste xeito,
inclúe en cada voz exemplos tomados de autores galegos, dende os cancioneiros ata a modernidade, seguindo
criterios de calidade estética e de “significación no seu momento histórico e na súa poética persoal”. A introducción
está seguida dunha “Guía metodolóxica” de análise de poemas que se presenta dun xeito esquemático, e que atende
aos seguintes aspectos: paratexto, forma interior, forma exterior e formas líricas. As máis de trescentas entradas que
configuran este Diccionario conclúen cunha bibliografía estructurada en: “Textos líricos galegos (referencias de
autores e obras)”, “Teorías Literarias. Retóricas e diccionarios”, “Análise textual (Modelos e metodoloxías), “Obras
e estudios sobre a poesía”, “Outras obras” e “Sobre a lírica galega”. Finalmente, figura no volume un índice dos
termos incluídos.

Recensións:
-F. Martínez Bouzas, “Diccionarios literarios (I)”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 99, 17 outubro
2001, p. 2.
Cualifica de descomunal, ambicioso e dunha contribución impagábel para o estudio da teoría e da crítica literaria en
xeral, este proxecto de Arcadio López-Casanova. Salienta o valor engadido deste diccionario para
o público galego, xa que os exemplos que inclúe o autor están tirados na súa totalidade do eido da literatura galega.
Explica que este primeiro volume está dedicado á análise da poesía e traballa cun amplo corpus de obras e autores,
dende os Cancioneiros medievais ata os poetas máis actuais. Refírese tamén a que a polémica está servida con esta
obra, xa que deixa fóra da súa análise a aqueles poetas que non considera acreditados “por unha obra de madurez
creadora”.
- M. Blanco Rivas, “Textos líricos da Idade Media aos nosos días”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 231, 20 outubro
2001, p. 2.

Explica o contido deste volume, considerado unha proposta de esquema metodolóxico de análise do poema, que
pretende ao tempo abrir algunhas vías de clarificación na historia da literatura galega.Comenta que a obra forma
parte dun proxecto máis amplo no que o autor está a traballar nos últimos anos e que pretende ser unha contribución
aos estudios de teoría e crítica literarias que se veñen desenvolvendo no ámbito cultural galego.
- Francisco Fernández del Riego, “Análise e luz”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 395, 6 decembro 2001,
p. 10.
Achéganos á obra de Arcadio López Casanova, da que destaca, entre outras cousas, o sentimento e significado da
linguaxe que recolle este “valioso aporte de teoría e crítica ó estudio da poesía galega”, que ademais ten a vantaxe de
estar escrito por un poeta. Considera fundamental as bases teóricas nas que se asenta a obra, a esculca sobre
exemplos de expresión literaria e o amplo corpus de autores e obras en lingua galega de todas as épocas. Considera
que as claves que se atopan ao ler esta obra están no desenvolvemento da lírica autóctona dende a restauración
cultural ata hoxe. Tamén salienta a consideración que lle dá aos paratextos, ás figuras pragmáticas, gramaticais,
fónicas ou gráficas, e ás variantes de formas líricas. Remata sobranceando a importancia da linguaxe dentro da
composición poética, cualificando a poesía de “linguaxe ergueita”.
- Estro Montaña, “Un traballo necesario”, Guía dos libros novos, nº 35, “Estudios literarios”, decembro 2001,
p. 29.

Declárase a necesidade de traballos destas características nun sistema cultural normal e anúnciase para o futuro a
saída do volume correspondente á narrativa. Así mesmo, pondera a importancia de López-Casanova no eido da
literatura galega, tanto pola faceta de poeta coma pola de estudioso. Seguidamente, deita comentarios eloxiosos
sobre a extensión dos exemplos e sobre a súa amplitude temporal, que abrangue todas as épocas e movementos.
Por outra parte, cualifica de innovadora a presencia de certas entradas, como cancioneiro ou macrotexto, e sinala a
división da obra en paratexto e formas líricas.
- Dolores Vilavedra, “Diccionario metodolóxico da anális e literaria”, Grial, nº 152, Tomo XXXIX, “Libros”,
outubro-novembro-decembro 2001, pp. 655-658.

Comeza indicando que nesta obra, dedicada á análise da poesía, Arcadio López Casanova consegue equilibrar
o feito de introducir obxectividade na proposta de sistematización co de ser coherente co sistema literario que se
trata e co de ser fiel ás premisas epistemolóxicas e heurísticas nas que se baseou. Destaca o carácter de creador e
estudioso de López Casanova e sinala que a inclusión de textos para exemplificar as entradas está moi lograda, aínda
que só recorra a autores que están “acreditados xa por unha madurez creadora”, quedando entón fóra a xeración dos
90 e boa parte da dos 80. Comenta ademais que en entradas como “cancioneiro” se nota o carácter pedagóxico da
obra, e que en ocasións conleva que tenda cara a brevidade. Salienta tamén, entre outras achegas positivas, a
substitución do concepto tradicional de xénero polo de “formas líricas”.

Ademais de todo isto fai referencia aos inevitábeis desaxustes nas remisións internas, aspecto que desculpa, e
conclúe agardando que o segundo volume, dedicado á prosa, sexa tan profundo e iluminador coma este primeiro.

López González, Xosé e Manuel Román Ramos, Vivir unha vida. Francisco Fernández del
Riego, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria/Dirección Xeral de Política Lingüística), 2001, 283 pp. (DL: LU319/01).
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Referencias varias:

- Efe, “Currás presenta un libro homenaje a Francisco Fernández del Riego en Vilanova de Lourenzá”, El Correo
Gallego, “Cultura”, 4 novembro 2001, p. 67.
Dá noticia da presenatción do libro Vivir unha vida, en homenaxe a Francisco Fernández del Riego, que tivo lugar
en Vilanova de Lourenzá. Coméntase que ao acto asistiron o Conselleiro de Educación Celso Currás, quen louvou ao
intelectual como un “símbolo do galeguismo”, o alcalde Vidal Martínez Sierra e os autores do libro, Xosé López
González e Manuel Román Ramos.
- M. Barba, “Galicia, la ‘galaxia’ soñada por Fernández del Riego”, La Opinión, “Cultura”, 4 novembro 2001,
p. 68.

Fai un percorrido pola vida de Francisco Fernández del Riego a tan só vintecinco días de que abandone o seu cargo
como presidente da Real Academia Galega. Apunta que del Riego, cofundador do Partido Socialista Galego e
promotor da editorial Galaxia, vén de recibir unha homenaxe en Vilanova de Lourenzá (Lugo), onde naceu hai 88
anos. Alí foi nomeado Fillo Predilecto da vila e a súa vida foi recollida na obra Vivir unha vida que recompila as
súas ideas e o seu esforzo por recuperar para Galicia o tempo perdido.
-Pablo Santiago, “A vila de Lourenzá concedeu o seu primeiro título de Fillo Predilecto a Francisco Fernández del
Riego”/ “Lourenzá concedeu o seu primeiro título de Fillo Predilecto a Del Riego”, Diario de Pontevedra/El
Progreso, “Cultura&Ocio”/ “Comarcas”, 4 novembro 2001, p. 62/p. 13.
Faise referencia ao acto de homenaxe que tivo lugar en Vilanova de Lourenzá onde se nomeou Fillo Predilecto a
Francisco Fernández del Riego. Dá conta dalgúns dos nomes dos personaxes máis sobranceiros que acudiron e, por
outro lado, alúdese á presentación do libro Vivir unha vida, elaborado por amigos e veciños do intelectual, no que se
recolle a súa traxectoria vital e profesional e a súa vinculación coa vila de Lourenzá. Por último, recóllense unha
serie de louvanzas de compañeiros e amigos do homenaxeado como Xesús Alonso Montero, Isaac Díaz Pardo,
Manuel Román, Agustín Sixto Seco e Xosé Lopez.
- X. M. P., “Sabedes que vos quero a todos”, La Voz de Galicia, “A Mariña”, 4 novembro 2001, p. 2.

Crónica da homenaxe que Francisco Fernández del Riego recibiu na súa localidade natal de Vilanova de Lourenzá.
Ademais de documentar a emoción do acto, transcribe algunhas das ideas que Xosé López e Manuel Román,
autores do volume conmemorativo Vivir unha vida, expresaron en relación con Fernández del Riego.
- Javier Mosquera, “Lourenzá de don Paco”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 235, 17 novembro 2001, pp. 1-3.

Con motivo da concesión do título de Fillo Predilecto de Lourenzá a Francisco Fernández del Riego, e despois de
dar unhas pinceladas sobre a situación, a arquitectura, tradicións e gastronomía desta vila, un dos aspectos máis
lembrados por del Reigo nas súas intervencións, achéganos á figura deste persoeiro, así como á trascendencia da súa
obra. Ademais preséntase o libro Vivir unha vida, elaborado polos profesores Xosé López González e Manuel
Román Ramos e que ven de publicar a Asociación Cultural “Osorio Gutiérrez”, no que se fai un repaso pola
traxectoria vital de don Paco. Recóllese tamén unha visión da figura do escritor a cargo dos máis destacados
intelectuais galegos, e facilítase unha bibliografía minuciosa que abarca dende libros a folletos pasando por
discursos, separatas e artigos. Así mesmo, reproduce un dos escritos nos que Fernández del Reigo, que asinou
durante anos como Salvador de Lorenzana en homenaxe ao seu pobo, evocou a súa vila natal

López Presedo, Nuria, Ángel Johán. Retrato dun artista (1901-1965). Textos e debuxos inéditos,
XV Premio Literario Ánxel Fole, prólogo de Xesús Alonso Montero, A Coruña:Fundación Caixa
Galicia, col. Xornadas, Conferencias, Premios, serie Premio Ánxel Fole, 2001, 396 pp./13 pp.
(ISBN: 84-95491-40-0).
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artística que comeza da man de Evaristo Correa Calderón en Ronsel e segue en Yunque, ata a súa etapa canaria, os
catro anos de prisión despois da guerra e a volta a Lugo xa en 1948. Repasa tamén a súa producción literaria de
posguerra, maioritaria en castelán, a súa presencia nas revistas máis importantes como Xistral, Aturuxo, Alborada ou
Galicia, a súa relación con autores como Ánxel Fole, Manuel María, Celestino Fernéndez de la Vega ou Xesús
Alonso Montero, recollendo tamén o testemuño daqueles que o coñeceron persoalmente ou por referencias como
Luz Pozo, Pura Vázquez ou Carme Blanco. Xa na terceira parte recóllese unha escolma literaria que contén tanto os
seus textos poéticos coma algúns en prosa, predominando entre os primeiros os escritos en castelán, sendo en
galego: “Corpus Christie na cidá do Sagramento”, “Vendima de Xerez”, “Laio de festa no val”, “Sete sonetos”
dedicados a Ricardo Carballo Calero, “29 de maio”, “Sonetos dun anceio”, “A Marisabel Ramón, nun fermoso día
da primavera”, “A isa rapaza que cruza pol-a rúa”, “A unha rapaza do café”, “Volta”, “Soneto adicado a Jasón
Valiña, ós seis meses do seu nacemento” e “Para Cristiña, ó cumprir un ano de nascida”, ademais dos prólogos a
Muiñeiro de brétemas, de Manuel María de 1949 e 1951 e a “Carta sobre Otero”, publicada pola revista Galicia
dentro da homenaxe que lle rendeu ao autor ourensán o Centro Galego de Caracas en 1958.

López Varela, Elisardo, Unha casa para a lingua. A Real Academia Galega baixo a presidencia
de Manuel Murguía (1905-1923), A Coruña: Espiral Maior, col. Espiral Maior Ensaio, xaneiro
2001, 201 pp. (ISBN: 84-95625-13-X).
Estudio no que se repasan as vicisitudes da Academia Galega da Lingua durante a presidencia
de Manuel Murguía (1905-1923), que coincide cos primeiros anos de vida da institución.
Comézase cunha “Introdución” na que se fala da constitución das catro primeiras Academias de
Lingua no Estado español (Euskaltzaindia, Institut D’Estudis Catalans, Academia Española de
la Lengua e a Academia da Lingua Galega) para logo dar paso ás sete seccións que conforman o
corpo de estudio deste volume. A primeira delas, “Antecedentes”, amósanos a situación da
lingua galega naquela altura e refírese aos intentos de creación da Academia anteriores á súa
fundación. Na segunda sección, “A vida académica”, descríbese o proceso de formación da
Academia –co inestimábel labor colectivo dos galegos de alén e aquén mar– culminado o 4 do
mes de San Miguel de 1905 na Coruña e aprobada finalmente o 30 dese mesmo mes do ano
seguinte. Faise unha breve nota biográfica dos corenta académicos efectivos cos que comezou a
súa andaina a citada institución e indícase o nome dos académicos honorarios, así como dos
correspondentes en todo o mundo. Tamén se alude aos estatutos, do regulamento interior e do
regulamento da Sociedad Gallega de Excursiones, publicados pola Academia en 1912 e mais á
actividade académica a través das súas xuntas centrándose na figura de Curros. En “Os atrancos
que tivo que sufrir a Academia. Os seus detractores” expóñense as diatribas que Santiago
Abella, W. Fernández Flórez, Celso García de la Riega e, nomeadamente, José María Riguera
Montero –baixo

os pseudónimos de Ramón Erotiguer e mais Doutor Núñez Miranda–, lanzaron á Academia, e tamén se informa das
renuncias de Noriega Varela e de Eduardo Lence Guitián e mais do intento de dimisión de Andrés Martínez Salazar.
Na cuarta sección apúntase que un dos fins da Academia era publicar unha gramática e mais un diccionario e
céntrase na descrición da elaboración, mediante papeletas, do diccionario que se foi publicando en cadernos –entre
1912 e 1918– mais que só chegou ata a entrada “cativo” nas súas vintesete entregas. O quinto apartado “Sede” fala
das dúas primeiras sedes da Academia, na Coruña, e das sesión celebradas fóra desta cidade, en Lugo, Ourense,
Mondariz, etc., mentres que o sexto “A súa situación económica”, repasa os problemas financeiros da Academia
naquela altura. No apartado titulado “O Boletín” indícase a importancia da publicación do Boletín como órgano de
expresión da Real Academia Galega. Despois deste estudio sobre a RAG veñen as “Conclusións”, que subliñan o
fito histórico do nacemento da Academia e a importancia de Murguía. O volume péchase con dez anexos entre os
que sobresaen: a comunicación de Murguía a Leiras Pulpeiro indicándolle o seu nomeamento como académico, un
poema de Pondal e mais outro de Curros lidos na sesión de constitución da Academia ou unha carta inédita de
Curros a Murguía.

Recensións:

- M. Blanco Rivas, “A Academia Galega no tempo de Murguía”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 218, 21 xullo 2001,
p. 2.
Comentario centrado na obra de Elisardo López Varela, Unha casa para a lingua, publicada por Edicións Espiral
Maior. O artigo iníciase cunha breve referencia ás orixes da RAG e afírmase que para o seu nacemento “houbo que
recorrer aos galegos residentes no exterior co fin de que lle desen o pulo necesario, fundamentalmente no aspecto
económico”. A seguir, alúdese ao período estudiado no presente libro (19051923), “un dos máis dinámicos e
interesantes de toda a historia da Academia”. Por último, cítanse outras obras de López Varela como A poesía galega
de M. Curros Enríquez. Estudio, edición, notas e apéndices (1997).

- Carlos L. Bernárdez, “Os inicios da Real Academia Galega”, Guía dos libros novos, nº 31 “Historia”, xulloagosto
2001, p. 11.
Comentario sobre esta obra incidindo no tema de que a Real Academia Galega foi ineficaz na súa faceta de
promotora da lingua e da normalización cultural, sen facer máis referencia á literatura que mencionar que Curros
Enríquez lle deu prestixio co seu apoio.

Lorenzo Rey, Fernando “Castrodiz”, Galicia no recordo, Pontevedra: Servicio de Publicacións
da Deputación Provincial de Pontevedra, 2001, 206 pp. (ISBN: 84-8457-0649).
Volume que Fernando Lorenzo Rey (1921) dedica aos seus netos para que coñezan o vivir cotián dos seus
devanceiros. Para isto divide a obra en dous apartados: un de etnografía, onde de maneira subxectiva describe
distintos labores, construccións, costumes, festas... dunha forma de vida que el coñeceu e que cambiou
profundamente ata hoxe; e outro de narrativa, onde á súa vez fai a distinción entre escritos de anécdotas persoais ou
de xente coñecida, e por outro lado contos curtos que inclúe baixo o epígrafe “Algúns contos”. Todos estes son
pequenos contos populares con notas de humor, ás veces irónico, que pretenden agradar ao oínte/lector.

Referencias varias:
- Isaac Otero, “Galicia no recordo’: nostalgia y simpatía de ‘Castrodiz”, Galicia en el Mundo, “Opinión”, nº 455, 1723 setembro, 2001, p. 2.

Despois de presentar os responsábeis de Galicia no recordo e de citar unhas palabras de Miguel Pereira Figueroa e
de Juan Luis Pedrosa, comenta a estructura do libro, salientando a pluralidade temática así como o vencellamento da
obra coa terra galega.
- M. Blanco Rivas, “Galicia no recordo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 238, 8 decembro 2001, p. 2.

Sucinta aproximación a esta obra de Fernando Lorenzo Rey, da que indica que está baseada no mundo rural galego.

Lueiro, Manuel (coord.), Homenaxe a Luís Seoane. O Grove, abril 1980, Sada-A Coruña:
Ediciós do Castro, serie Documentos, nº 163, 2001, 130 pp. (ISBN: 84-8485-018-8).
Recolle as transcricións dos relatorios e das intervencións que se fixeron nunha homenaxe a Luís Seoane organizada
por Manuel Lueiro Rey en 1980 no Grove. Os diferentes escritos sobre Luís Seoane pertencen ao propio organizador
do acto; a Rafael Dieste, quen presenta unha carpeta de gravados de Luís Seoane de exemplaridade astística e moral;
a Basilio Losada, facendo un estudio da producción e particularidades da obra poética do autor homenaxeado; a
Xesús Alonso Montero, que se centra no estudio do carácter e ideoloxía de Seoane; a Enrique Azcoaga e Arturo
Cuadrado, analizando, ambos, o labor de Luis Seoane a prol da cultura galega fóra das nosas fronteiras, tanto no
resto de España coma en América. Así mesmo, inclúe os textos do recital poético celebrado no mesmo acto no que
participaron Antonio Chaves, Alfredo Conde, Carlos Oroza e Salvador García Bodaño entre outros.

Recensións:
- Ramón Nicolás, “Presencia de Seoane da man de Lueiro Rey”, Guía dos libros novos, nº 31 “Arte”, xulloagosto
2001, p. 15.

Uns comentarios introductorios sobre as relacións literarias e persoais de Seoane e Lueiro Rey abren este artigo.
Indícase que o libro, centrado na homenaxe póstuma que o grovense lle organizou a Luís Seoane en 1980, inclúe,
alén dun prólogo de Manuel Lueiro Lores e un apéndice fotográfico, versos de Bernardino Graña, Novoneyra ou
Alberti. Glósanse ademais as intervencións no acto de Alonso Montero, Basilio Losada, Enrique Azcoaga, Rafael
Dieste e Arturo Cuadrado, que configuran a primeira parte da obra.

Referencias varias:
- F. Martínez Bouzas, “Luis Seoane e Lueiro Rey no Grove”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 108, 19
decembro 2001, p. 2.
Dáse conta da publicación desta homenaxe a Luís Seoane e menciónanse os estudiosos que participaron naqueles
actos, entre os que se atopaban figuras como Uxío Novoneyra, Salvador García-Bodaño, Arturo Cuadrado ou Rafael
Dieste. Asemade infórmase como tras o falecemento de Lueiro o Concello do Grove decidiu honrar a súa memoria
coa instauración do Premio ‘Manuel Lueiro Rey’ de novela curta, que vai xa na súa novena edición. Remata
mencionando ao actual gañador, Santiago Jaureguízar, lóuvase a colaboración da editorial Sotelo Blanco e lembra
que dúas novelas que esta editorial santiaguesa vén de publicar servirán como homenaxe a aquel home que no ano
1980 honrou a memoria de Luís Seoane.

Mato, Alfonso, O seminario de Estudos Galegos na documentación que garda o Instituto Padre
Sarmiento, prólogo de Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, introd. Alfonso Mato, Sada-A
Coruña: Ediciós do Castro/Publicación do Seminario de Estudos Galegos, 2001, 495 pp. (ISBN:
84-8485-004-8).
Pardo de Guevara empeza por enaltecer o traballo do SEG no período 1923-1936 e afirma que o Instituto Sarmiento é
o seu continuador aínda que nunhas condicións máis precarias, carente de independencia e cuns obxectivos
notabelmente inferiores. Fai fincapé na continuidade nas dúas institucións de parte do equipo humano. Pola súa parte,
Alfonso Mato anuncia que este volume é o primeiro dunha serie que se nutrirá dos mesmos documentos. Con todo,
quéixase de que os fondos conservados polo Instituto Sarmiento son moi fragmentarios e recoñece utilizar, en moi
pequena medida, algún documento do Instituto Galego de Información e prensa da época. Para rematar a
introducción, nega a continuidade entre o vello seminario e o Instituto Sarmiento. Xa no corpo da obra, analiza a
diminución que sufriron os estudios literarios no período de existencia do SEG, mingua que afectou aínda en maior
medida á creación literaria. Informa de que esta institución, mentres non contou con “Arquivos”, utilizou para
difundir o seu labor a revista Nós e o Boletín de la Real Academia Gallega. Así mesmo, sinala que celebrou en 1926
a Festa da Lírica Galega e a Festa da Prosa Galega o ano seguinte. Estudia tamén o encaixe da investigación literaria
na estructura do seminario. Sinala que Armando Cotarelo Valledor dirixía a sección de literatura en 1926, da que se
escinde a de filoloxía

en 1928 baixo a batuta de Abelardo Moralejo. En 1930, Daniel Rodríguez Castelao e Paulino Pedret Casado dirixen
respectivamente as seccións de arte e literatura e a de filoloxía e historia da literatura, da que se xebrará en 1932 a
subsección de historia da literatura, da que se encargará Xosé Filgueira Valverde. A maior parte do volume está
ocupada por tres apéndices: o informativo, que sistematiza a información utilizada para a redacción do libro; o
documental, que recolle documentos, incluída unha selección de actas, relativos a todo o período de existencia do
SEG; e a relación de documentos do vello seminario custodiados no Instituto Sarmiento.

Recensións:
- Xosé Manuel Núñez Seixas, “Achegas sobre o galeguismo da anteguerra”, Guía dos Libros Novos, nº 33,
“Historia”, outubro 2001, pp. 5-6.
Recensión conxunta a O galeguismo na provincia de Pontevedra (1930-1936) (2000), de Carlos A. Antuña Souto, 5
documentos sobre a autonomía galega (1931-1981) (2001), de Alfonso Mato, e mais á obra centrada no labor do
Seminario de Estudos Galegos. Respecto desta, destácase que ofrece unha panorámica do nivel ata o que o
Seminario de Estudos Galegos estaba inserido na sociedade, na universidade e na intelectualidade, e que deixa á
vista os importantes apoios económicos, sobre todo públicos, que recibiu. Por outra parte,

descríbense os extensos apéndices do volume e dáse en xeral unha opinión moi positiva da obra que se considera a
base sobre a que se ha de edificar o futuro estudio definitivo sobre esta institución senlleira fanada polo réxime
franquista.

Referencias varias:
-Carme Vidal, “Os documentos do incautado Seminário de Estudos galegos saen á lus”, A Nosa Terra, nº 988,
“Guieiro Cultural”, 24 maio 2001, p. 25.
Descríbese o contido deste volume de Afonso Mato, que recupera os papeis máis destacábeis desta institución
cultural e que conta cunha “sinistra lista” onde se computan os socios e colaboradores represaliados tralo golpe
militar fascista de 1936. Este artigo remata anunciando que o 13 de San Xoán o fundador e actual presidente do
SEG, Lois Tobio, recibirá en Madrid unha homenaxe.

Méndez Ferrín, Xosé Luís, Co son honrado das antigas falas, escolma e limiar de Sonsoles
López Pérez, Trasalba-Ourense: Publicacións da Fundación Otero Pedrayo, xuño 2001, 78 pp.
(ISBN: 84-920781-6-2).

Conta este libro cun “Limiar” no que Sonsoles López Pérez, tamén autora da escolma que segue, xustifica a súa
escolla, ademais de presentar ao público lector a súa impresión do Xosé Luís Méndez Ferrín autor de artigos na
prensa. De seguido veñen un feixe de traballos escritos que tratan temas moi diversos: varios dedicados á figura
literaria e humana de Otero Pedrayo, outros sobre crítica literaria, sobre a fala de Vigo, sobre a filoloxía, sobre a
normativa lingüística ou sobre a consideración do xénero epistolar como denuncia política, entre outros. Todos eles
están recollidos de publicacións periódicas galegas, mais presentan trazos propios da mellor narrativa de Méndez
Ferrín.
Referencias varias:
- AFA, “Co son das antigas falas”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xuño 2001, p. 50.
Dá a coñecer os actos de presentación dos volumes: Co son honrado das antigas falas e unha reedición de Polos
vieiros da saudade, que coincidiron cunha reunión do consello rector da Fundación Otero Pedrayo e coa entrega, por
parte desta, do XIXº Premio Trasalba a Xosé Luís Méndez Ferrín. Na última parte do artigo infórmase da clausura
do congreso sobre o autor de Arredor de si celebrado en Ourense.

- Manuel Bragado, “Espiral”, Faro de Vigo, “Firmas”, 24 xuño 2001, p. 32.
A concesión do premio Trasalba e a publicación da colectánea Co son honrado das antigas falas son os motivos
esgrimidos por Manuel Bragado para a elaboración deste artigo no que fai un percorrido pola traxectoria vital,
intelectual e artística de Xosé Luís Méndez Ferrín. Comeza lembrando os seus comezos no xornal Litoral, e segue
coa participación nas Festas Minervais, a heteronimia, o compromiso político, as iniciativas culturais, a participación
en Brais Pinto, a docencia, etc. Considera que dende a etapa de Brais Pinto está estreitamente vinculado a “unha
concepción expansiva e liberadora da historia”.
- AFA, “Retorno a Trasalba”, O Correo Galego, “AFA”, 25 xuño 2001, p. 31.
Ademais da entrega do premio Trasalba 2001 do que se dá conta no apartado X. 6. Premios a unha vida deste
Informe, tamén alude ao acto de presentación desta obra.
- A. Piñeiro, “Ó son das antigas falas”, La Región, “Cultura”, 25 xuño 2001, p. 8

Ademais de informar da concesión do XIX Premio Trasalba a Xosé Luís Méndez Ferrín e da presentación do
volume Co son honrado das antigas falas, dá a coñecer a reedición do libro de Otero Pedrayo Polos vieiros da
saudade. Comenta A. Piñeiro que se trata dun volume no que o autor de Os camiños da vida recolle as

impresións que lle produciu unha viaxe súa a Buenos Aires na que se reencontrou cos exiliados, entre eles Castelao.

- Xosé Manoel Rodríguez, “Reeditado o libro do reencontro entre Castelao e Otero Pedrayo”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 25 xuño 2001, p. 52.
Ver Otero Pedrayo, Ramón, Polos vieiros da saudade, no apartado V. 2 deste Informe.
- Salvador Rodríguez, “Prefiro ser xornalista antes que escritor profesional”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 215, 30
xuño 2001, pp. 1-2.
Ofrécense as respostas de Méndez Ferrín a unha serie de preguntas sobre o seu labor profesional. O autor afirma que
non é partidario dos libros de artigos periódicos, a pesar de que a Fundación Otero Pedrayo acaba de publicar Co son
honrado das antigas falas, unha colectánea dos seus artigos aparecidos no Faro de Vigo. Comenta que para el o
xornalismo escrito é literatura, “nomeadamente en xéneros como a reportaxe, a crónica, a columna de opinión ou
mesmamente unha entrevista”. A continuación, céntrase en Con pólvora e magnolias e na importancia que acadou
no seu momento.

Méndez Ferrín, Xosé Luís, Un escritor nos xornais. Artigos periodísticos, IIº Premio Roberto
Blanco Torres de Xornalismo de Opinión (2000), introd. Margarita Ledo Andión, Santiago de
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Servicio de Publicacións e Intercambio
Científico), 2001, 176 pp. (ISBN: 84-8121-958-4).
Recompilación de máis de setenta artigos xornalísticos de Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 1938) e publicados
durante o ano 2000 no Faro de Vigo nas seccións fixas do autor “Camiños da vida” e “Segundafeira”. Ábrese o
volume cunha introducción de Margarita Ledo Andión titulada “Louvor de Ferrín” na que comeza destacando a
dimensión pública de recoñecemento que o escritor ourensán está acadando nos últimos anos, segue polas constantes
da súa obra, como a presencia da memoria dunha xeración de escritores comprometidos marcados pola perda e o
feito de ter o xornal como lugar e sistema de producción. Lembra cando coñeceu a Ferrín en Barcelona, fai un repaso
pola súa traxectoria xornalística e relaciona o premio acadado co seu estilo marcado pola parodia, o peso da
tradición cultural europea e a súa relación plural cos lectores do xornal, á vez que o xogo entre realidade e ficción.
Tamén atende ao papel da prensa en Galicia ao longo do século XX dende as Irmandades da Fala e a Xeración Nós,
dentro do que destaca o papel de Roberto Blanco Torres. Remata co estudio da relación xornalismo -literatura.
Inclúese logo un retrato do autor da man de Fausto C. Isorna que dá paso á reproducción dos artigos seleccionados,
datados no final e organizados cronoloxicamente. Os temas tratados son do máis heteroxéneo e no que á literatura
galega se refire, faise eco

de obras de actualidade como en “A novela de Anxo Angueira”, feitos culturais como os aniversarios das editoriais
Ir Indo e Galaxia en “Felices Aniversarios” e “Cincuenta anos de Galaxia”, respectivamente, ou as relacións entre
literatura galega e portuguesa en “Eça e nós” ou entre literatura e cine en “Cine e literatura”.

Referencias varias:
-Carme Villar, “Boa parte da poboación galega tén vocación da suicida”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 21 novembro
2001, p. 39.
Ademais de falar do IIº Premio Roberto Blanco Torres de Periodismo, gañado por Xosé Luis Méndez Ferrín, e do
libro que recolle os seus artigos periodísticos, entrevístase ao escritor que reflexiona sobre a situación da literatura
galega e sobre o panorama político actual.
-E. P., “Méndez Ferrín recolle nun libro os artigos premiados co Blanco Torres”, O Correo Galego, 21 novembro
2001, p. 45.

Fálase da presentación deste libro, do que se sinala que é unha recompilación dos artigos publicados no xornal Faro
de Vigo durante o ano 2000. Despois de sinalar que o libro foi galardoado co IIº Premio de Xornalismo de Opinión
Roberto Blanco Torres, dáse unha relación dos asistentes ao acto de presentación do traballo.
-M. Blanco Rivas, “Escritos xornalísticos de Méndez Ferrín”, Faro de Vigo,“El Sábado”, nº 240, 22 decembro 2001,
p. 2.
Alude a esta obra de Méndez Ferrín, da que sinala que o autor de Arraianos “nos ofrece o seu pensamento libre,
galeguista, orixinal e autónomo, ás veces tamén polémico”, sinalando que deste dá boa conta o limiar de Margarita
Ledo Andión. Remata cunha sinxela alusión á obra literaria e xornalística do egrexio ourensán.

Montero Prego, Benito, O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881), prólogo de
Miguel A. González Trigás, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega/Ilustre
Colexio de Avogados de Ourense, 2001, 101 pp. (ISBN: 84-95415-41-O).
Obra que conta cun limiar no que se exalta a figura de Manuel Curros Enríquez (Celanova, 1851-La Habana, 1908) e
o traballo de Montero Prego, Paz Novoa e Luciano Puga. Tamén ten un estudio introductorio no que se describe
tanto o marco político coma xurídico de principios do século XX. Asemade analízase a sentencia condenatoria de
Mella Montenegro e a sentencia absolutoria de A Coruña. A continuación, reprodúcense e coméntanse os textos do
proceso penal seguido contra Curros: a denuncia eclesiástica do bispo de Ourense, a defensa en primeira instancia de
Paz Novoa, a sentencia condenatoria do xuíz Mella Montenegro, a defensa en segunda instancia de Puga y Blanco e
a sentencia absolutoria da Coruña. Finalmente, inclúese un “Apéndice” onde se fai unha reproducción facsimilar dos
poemas de Curros máis conflictivos neste proceso que son: “A igrexa fría”, “Mirand’ó chau” e “Pelegrinos, á
Roma!”, todos eles de Aires da miña terra (1880).

Moure Parada, Mónica (coord.), As nosas letras, ilust. Any Ballesteros Álvarez, A Coruña:
Deputación Provincial da Coruña, 2001, 38 pp. (ISBN: 84-95335-92-1).
Catálogo da exposición homónima coa que a Deputación da Coruña quixo facer unha síntese da historia da Literatura
Galega no que, ademais dunha presentación institucional, se fai un repaso pola literatura galega dende a época
medieval. Despois dunha breve introducción na que se adianta o obxectivo deste catálogo como visión actual da nosa
literatura e dos principais axentes que inflúen nela, achégasenos á literatura medieval referíndose á lingua e ás
cantigas da época, reproducindo algúns versos ata chegar ao momento histórico da súa decadencia e as causas que a
provocaron. A seguir, fíxase nos Séculos Escuros, dos que se reproducen algúns poemas e se salienta a escaseza de
material coñecido, para logo centrarse no Prerrexurdimento e Rexurdimento no que sobrancean as figuras de Rosalía,
Curros e Pondal, que dan paso á literatura do século XX e XXI, no que se fai referencia ás figuras do Grupo Nós e a
aquelas que xurdiron despois do ano 1936. Todo isto acompáñase de abondoso material gráfico, tanto de retratos de
autores coma de portadas das obras máis importantes de cada momento.

Murado, Miguel-Anxo, Caderno de Xapón, Vigo: Editorial Galaxia, col. Continental, abril
2001, 140 pp. (ISBN: 84-8288-375-5).
Ábrese esta obra cunha nota introductoria na que Miguel-Anxo Murado (Lugo, 1965) declara que nela publica “as
notas tomadas durante unha estancia, de maneira desordenada pero ó mesmo tempo cunha lóxica interna: a da
impresión, a do impulso do momento”. Nesas notas, de extensión variábel e maioritariamente sen título, dános a
coñecer aqueles aspectos que máis lle sorprenden da cultura xaponesa: costumes ancestrais, lingua, relixiosidade,
alimentación, cerimonias, relacións familiares, historia e antropoloxía, entre outras. Finalmente, inclúe tres breves
apéndices sobre a pronuncia dos nomes xaponeses, “historia catastrófica do Xapón” e “táboa esquemática de
obrigacións xaponesas e os seus recíprocos”. Péchase o volume cunha ampla bibliografía.

Recensións:
- F. Martínez Bouzas, “A sociedade do arroz”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 91, 26 agosto 2001, p.
4.

Comeza sinalando os antecendentes da presencia da cultura nipona na obra de Miguel-Anxo Murado, xa presente en
Mércores de cinza (1998). Desta obra sinala primeiro a súa difícil catalogación por non ser un libro de viaxes nin un
ensaio, senón o que el define como “libro de sensacións e impresións literarias”, no que
o autor nos vai descubrindo outras realidades na achega á cultura xaponesa moi vinculada coa tradición no que é a
busca “na esencia máis profunda da maneira de ser xa ponesa”. A seguir, céntrase na imaxe que nos ofrece desta
sociedade, analizando polo miúdo aqueles matices máis característicos, as relacións que o autor vai establecendo, as
contradiccións, etc... polo que conclúe que estamos ante unha escolma na que se recollen impresións literarias sobre
o Xapón con gran sinxeleza expositiva, sen artificios, de xeito claro e preciso.
- Dolores Vilavedra, “Murado”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 386, 27 setembro 2001, pp. 10-11.
Comentario centrado ao redor do libro Caderno de Xapón, de Miguel-Anxo Murado, do que se subliña a súa
dimensión informativa sobre Xapón. Indícase que presenta un país descoñecido xunto con outro máis identificábel –
catanas, gueixas, teatro kabuki, etc.– adubiado todo isto coa erudición e curiosidade intelectual do seu autor.

- A. R., “O mandala xaponés de Murado”, Tempos Novos, nº 53, “Voces e Culturas. Libros”, outubro 2001, p.
72.

Sucinta, e moi positiva, valoración da obra de Miguel Anxo Murado, da que se sinala que é froito dunha viaxe do
autor á illa asiática. Subliña que se trata dun “texto mestizo que amalgama con fortuna o ensaio etnográfico, a glosa
lingüístico-literaria e a escrita filosófico-antropolóxica”.
- Xosé Manuel Enríquez, “Unha expedición elaborada”, Guía dos libros novos, nº 33, “Narrativa”, outubro 2001, p.
21.
Xosé Manuel Enríquez coida que o autor peca de modestia no inicio do volume xa que estamos diante dun libro moi
completo que mesmo inclúe varios apéndices. Explica que esta obra pretende amosar as sensacións que as diferentes
etapas dunha visita ao Xapón ían provocando no autor, pero apartándose de visións superficiais e interpretando unha
cultura ancestral que está hogano moi viva dentro da sociedade nipona.
- Xulio Valcárcel, “Caderno de Xapón”, El Ideal Gallego, “Páxina literaria”, 25 novembro 2001, p. 4.
Comeza chamando a atención sobre a diferencia entre a cultura occidental e a xaponesa. Indica que no libro de de
Miguel-Anxo Murado se observa perfectamente a diferencia na concepción da natureza, do vivir diario e na historia
ou relixión entre ambas culturas. Describre a obra coma un exercicio literario baseada nas impresións recollidas no
tempo que permaneceu no país, malia que para o lector é moito máis porque desvirtúa tópicos e fornece datos moi
curiosos. A seguir destaca o feito de que sexa un lugar con moita

presencia de volcáns activos, das poucas guerras que padeceu ao longo da historia e da singularidade da súa lingua.
Remata ofrecendo outras curiosidades sobre a concepción da vida, da cultura e do sexo que sorprende aos
occidentais.

Referencias varias:
- Jaureguizar, “Murado cre fiable a información sobre os conflictos internacionais”, El Progreso, “Sociedad”, 31
maio 2001, p. 101.
Saliéntanse algunhas das ideas que Miguel Anxo -Murado exp uxo en Lugo referidas á información que se dá sobre
conflictos internacionais como o de Bosnia ou Oriente Medio. Ademais disto faise referencia á súa obra da que
indica que se centrou “nos detalles porque non quería facer algo académico”.
-Xesús Fraga, “Murado recolle nun libro a súa ollada sobre a cultura de Xapón”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2
xuño 2001, p. 31.
Dá conta de que Caderno do Xapón é froito dunha estadía do autor nese país polo que di sentirse atraído. Comenta
que o interese do autor por este lugar se debe a que nel se funden tradición e modernidade sen que

haxa choque. Indica tamén que se trata dun volume no que, evitando o ton serio dos ensaios académicos, se
reflexiona sobre a cultura e os habitantes de Xapón. Así mesmo, baixo o epígrafe “Os palestinos ‘completamente’
derrotados” apunta que Miguel-Anxo Murado traballa como xornalista en Xerusalén e subliña a opinión que ten
sobre a situación dos palestinos e israelís.

- Jaureguizar, “O mellor lugar para coñecer o Xapón medieval é un ‘McDonalds”, El Progreso, “Sociedad”, 9 xuño
2001, p. 75.
Entrevista co autor de Caderno de Xapón, que confesa sentirse atraído pola literatura xaponesa. Sobre a súa obra
indica que é unha crónica centrada na sociedade do Xapón, lugar do que destaca o seu clasismo e o seu intento de
conservalo todo, polo que tamén apunta que nese país tradición e modernidade van parellas. Respecto ao feito de que
o seu libro sexa unha cronoloxía de desastres di que é para ironizar e para reflectir que, debido á súa orografía, os
xaponeses están suxeitos a desaparecer en calquera momento. Así mesmo fala da situación dos israelís por ser onde
traballa actualmente este xornalista.

Neira Vilas, Xosé, Crónicas galegas de América (Rolda terceira), Sada-A Coruña: Ediciós do
Castro, serie Documentos, nº 165, 2002, 394 pp. (ISBN: 84-8485-045-5).
Terceira entrega das crónicas que Xosé Neira Vilas elabora sobre a peripecia vital de ducias de galegos que chegaron
a terras americanas a finais do século XIX e durante o XX e na que nos indica na breve introducción que fai o autor
que segue a mesma liña de traballo que nas anteriores, a excepción de que esta inclúe un apéndice no que se recollen
artigos publicados polo autor arredor da xénese e consolidación do himno galego, ademais dun índice onomástico.
Tanto as sesenta crónicas coma os artigos que aparecen no apéndice foron publicados xa por entregas en El Correo
Gallego. A obra comeza coa crónica referida ao fotógrafo estradense Xosé María Silva, un dos fotógrafos máis
prestixiosos de Uruguay; pasa pola relación de amizade e gratitude que se establece entre Manuel Murguía e Waldo
Álvarez Ínsua; polos encontros e desencontros entre Chané e Curros Enríquez, que o neto do músico lle comenta ao
cronista; polo labor en A gaita gallega dos dous galegos que a fundaron: Manuel Lugrís Freire e Ramón Armada
Teixeiro, pola estadía de Pura Vázquez en Venezuela ou pola peripecia vital en terras americanas de Florencio
Delgado Gurriarán. Todas estas crónicas van acompañadas de abondoso material gráfico ou de reproduccións de
documentos aos que se refire no texto Neira Vilas.

Referencias varias:

- Nuria Quintela, “Neira Vilas retrata o exilio e a emigración galega do século XX”, La Opinión, “Cultura”, 7 agosto
2001, p. 37.
Achéganos ao último libro de Xosé Neira Vilas Crónicas galegas de América presentado na Feira do Libro na
Coruña. Di que é unha crónica periodística que compila setenta e cinco artigos publicados na prensa que relatan
historias de galegos que emigraron a Sudamérica ou de “lugares emblemáticos” onde tiñan lugar as xuntanzas dos
exiliados españois, acompañado de fotos e gravados de Seoane, Lorenzo Varela e doutros intelectuais e revistas que
tiñan que ver coa cultura galega no exilio.

Nicolás, Ramón, Papeis de literatura (Dez anos de revisión crítica), Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Peto/Claves, nº 35, 2001, 462 pp. (ISBN: 84-8302-646-5).
Escolma que recolle numerosos artigos e traballos relacionados coa literatura galega que Ramón
Nicolás publicou en xornais e revistas especializadas durante a última década (1990-2000), así
como dous textos inéditos sobre a narrativa galega dos últimos 20 anos e o bravú,
respectivamente. No breve “Limiar” que a introduce, o profesor e crítico literario afirma que
esta miscelánea se guiou polo criterio temático e o criterio cronolóxico. O corpus textual
estructúrase en cinco apartados que enfocan: a narrativa contemporánea (onde

se recollen recensións de novidades editoriais e os dous inéditos), o ensaio literario e a poesía,
os clásicos (moitos deles “revisitados” con motivo da reedición das súas obras), o ensaio
literario, e as memorias e biografías. O libro complétase coas referencias de todas as
colaboracións recollidas.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Dez anos de revisión crítica”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 211, 2 xuño 2001, p. 2.
Coida que con esta “magnífica aproximación ao sucedido na literatura galega na última década”, Ramón Nicolás
imprímelle perdurabilidade temporal a este feixe de textos críticos que viron a luz en numerosas publicacións e que
abordaron numerosos aspectos e autores básicos na nosa literatura. A seguir, revisa a tipoloxía dos textos
presentados indicando que o groso de traballos se refire ás novidades editoriais aínda que non esquece outros
campos: autores clásicos, reflexións varias, biografías, etc.
- Xosé Freire, “Un libro de referencia”, Guía dos libros novos, nº 31, “Estudios literarios”, xullo-agosto 2001,
p. 30.

Para afirmar o valor desta obra, Freire recorre ao currículum de Nicolás, expondo as publicacións periódicas nas
que colaborou (de información xeral, culturais, literarias...) e a súa producción bibliográfica, tanto a de creación
coma a ensaística. A continuación, dá conta da estructura do volume e comenta que inclúe un par de conferencias
inéditas, unha sobre a literatura bravú e outra sobre a narrativa das dúas décadas derradeiras do século XX, e mais
correccións sobre os textos que xa viran a luz. Fai notar a forte presencia da reflexión sobre a producción dos anos
noventa, que abrangue case a metade do libro. Finalmente declara que non estamos ante unha obra para
especialistas senón que a súa amenidade, derivada das súas orixes, a fai adecuada para calquera tipo de público e
coida que o tempo a revalorizará.
- Armando Requeixo, “Crónicas literarias”, Tempos Novos, nº 52, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, setembro
2001, p. 73.
Achega crítica a Papeis de literatura de Ramón Nicolás. Sinala que se trata dun traballo que recolle o seu “labor
como comentarista e investigador” literario ao longo dos 90, analizando o seu contido e estructura. Apunta que o
libro supón unha incontestábel referencia para os estudiosos da literatura galega, mais salienta certas “eivas” que
convida a enmendar.
- Xulio Valcárcel, “Papeis de literatura”, El Ideal Gallego, “Páxina literaria”, 2 decembro 2001, p. 4.

Despois de facer un balance da situación da crítica literaria en Galicia, céntrase en Papeis de literatura, de Ramón
Nicolás. Comenta que o libro recolle o “máis salientable” da literatura galega nos últimos dez anos, e nela o autor
ofrece a súa opinión sobre poemarios, narracións e novelas, das que fai unha interpretación e dá criterios de lectura.
Así mesmo, anuncia que o libro se converteu nun “tratado de historia e de teoría literarias”.
- M. Quintáns S., “A literatura galega na década 1990-2000”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 106, 5
decembro 2001, p. 4.

Princípiase definindo a historia da literatura, para despois cualificar esta obra como revisión crítica dunha década,
que serve de instrumento fundamental para profundizar no estudio da literatura desta época. Tamén se mencionan os
textos que se inclúen neste volume e os xéneros que analizan. Asemade sinálase que foi a curiosidade do autor a que
motivou a escolla dos textos. Finalízase destacando o papel deste libro dentro da literatura galega.

Referencias varias:

- Francisco Castro, “Papeis de Literatura”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 9 xuño 2001, p. 13.

Ademais de louvar a figura de Ramón Nicolás, cualifica o seu volume de “imprescindible”, xa que nel recolle
rigorosos traballos de carácter crítico xa publicados ao longo de moitos anos. Presenta esta obra como un manual
de literatura galega contemporánea, xa que nel atopamos novidades dos dez últimos anos, e por outro lado aparecen
nel dous traballos inéditos ata hoxe, un referido á literatura bravú e outro no que fai un repaso xeral aos pasados
vinte anos de narrativa.
- Francisco Castro, “Ramón Nicolás”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 25 outubro 2001, p. 14.
Dá noticia da presentación na Casa do Libro de Vigo do novo traballo de Ramón Nicolás Papeis de Literatura,
publicado pola editorial Xerais na súa colección “Peto”, no que se recolle unha serie de traballos de labor crítico que
o escritor publicara anos antes. Saliéntase a importancia do traballo como unha ferramenta de orientación para os
interesados na literatura galega.
- M. Lorenzo, “Sempre transmito as virtudes dos escritores”, O Mico, nº 1, “Entrevistas”, outubro-novembro 2001,
pp. 54-56.

Entrevista a Ramón Nicolás, que fala sobre Papeis de literatura, un compendio de artigos de crítica do tirados do
seu traballo nos últimos dez anos. Nicolás opina sobre o momento editorial, os autores dos noventa (o centro dos
seus escritos) e a triste falla de relación entre editores galegos e portugueses.

Nicolás Rodríguez, Ramón, Manuel Luís Acuña. Cronobiografía, Vigo: Universidade de Vigo
(Facultade de Ciencias da Educación), 2001, 15 pp. (Sen ISBN e DL).
Folleto no que se recolle unha cronobiografía do autor ourensán Manuel Luís Acuña nacido en 1899 en Sobrado de
Trives, no que se inclúe abondoso material gráfico e elaborado con motivo da homenaxe que se lle tributou na
Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, onde ademais da presentación das Actas do Iº Congreso sobre este
autor, tamén se inaugurou unha exposición e unha mostra bibliográfica sobre Manuel Luís Acuña e o seu tempo. Da
súa biografía destácase especialmente a vinculación que mantivo cos medios xornalísticos da época, en especial con
aqueles máis relacionados coa docencia. Séguense as súas escasas publicacións despois do ano 1939 por mor da súa
destitución do corpo de maxisterio ata a súa morte en 1975 cando pensaba reeditar o seu único libro Fírgoas (1933)
engadíndolle novos textos.

Núñez Seixas, Xosé (ed.), La Galicia Austral. La inmigración gallega en la Argentina, prólogo
de Antonio Pérez-Prado, introd. de Xosé Núñez Seixas, Buenos Aires: Editorial Biblos, col. La
Argentina Plural, nº 3, maio 2001, 320 pp. (ISBN: 950-786-283-8).
Comeza o libro cun prólogo de Antonio Pérez-Prado e unha introducción de Xosé Núñez Seixas, editor do ensaio,
onde comenta os obxectivos que aspiraban conseguir coa publicación deste libro: por unha banda sintetizar os
coñecementos que supuxo historicamente a inmigración galega en Arxentina, e por outro lado, contribuír a expoñer
as numerosas publicacións sobre este tema e a estimular a curiosidade por facetas non abordadas. Comenta que o
libro presenta unha serie de artigos, dedicados a temas diferentes, como a política e
o asociacionismo inmigrante, a inserción sociolaboral, os discursos identitarios ou as percepcións culturais. Damos
conta a seguir do artigo relacionado coa literatura galega:
- María Xesús Lama e Dolores Vilavedra, “La emigración a la Argentina en la literatura gallega. Dicursos
identitarios y percepciones culturales”, pp. 279-303.
Céntranse na visión da emigración arxentina na literatura galega. Fan unha aproximación aos enfoques e temas que
predominan no tratamento deste tema no conxunto da literatura galega, tanto nos textos publicados en formato libro
coma nos recollidos en publicacións periódicas. Fan un seguimento deste tema a través da obra de Castelao, Luís
Seoane, Neira Vilas, Víctor F. Freixanes ou Xavier Alcalá. Detéñense tamén en imaxes

que ofreceron escritores como Manuel Antonio, Emilio Pita ou Víctor Molinari sobre a cidade de Bos Aires.
Afirman que os temas que máis se tocan son o da nostalxia da terra, o do retorno, o da Guerra Civil española, tamén
unha visión crítica da situación de Galicia e a descrición da vida interna da comunidade emigrante. Por último, faise
mención ao teatro. Sinálase que a finais do XIX se desenvolveu unha intensa actividade teatral que se iniciou con
representacións dalgunhas das obras de autores galegos, e de autores que formaban parte da comunidade emigrante

Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “A Galicia Austral”, O Correo Galego, “Pé das burgas”, 26 outubro 2001, p. 2.
Fai referencia ao volume La Galicia Austral. La inmigración gallega en la Argentina, editado polo historiador Xosé
M. Núñez Seixas. Describe parte dos traballos que alí veñen publicados como o de Pilar Cajiao sobre as mulleres
inmigrantes na Arxentina e o da profesora Dolores Vilavedra e Mª Xesús Lama sobre a visión da emigración
arxentina na literatura galega. Finalmente, louva este libro como un “excelente” estudio para descubrir as diferentes
facetas da presencia galega na Arxentina.

Otero, Carolina, As auténticas memorias da Bela Otero, trad. François Davó e Dulce María
Fernández Graña, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Peto, serie Claves, nº 41, 2001, 197 pp.
(ISBN: 84-8302-685-6).
Recupéranse neste volume as memorias de Agustina Carolina Otero Iglesias (Valga, Pontevedra, 1868-Niza, 1965),
coñecida internacionalmente como A Bela Otero, unha das cortesás máis míticas da Belle Époque de París, que ela
mesma lle dictou a Madame Claude Valmont en 1926. Nelas vai recuperando os acontecementos da súa vida dende
que fuxiu da súa casa sendo case unha nena ata que triunfou nos escenarios de todo o mundo, sempre facéndose pasar
por unha cantante andaluza. Relata tamén os amores que mantivo ao longo da súa vida con reis, príncipes,
aristócratas, millonarios, escritores, artistas e homes do común, así como as dificultades que pasou, os seus éxitos e os
seus fracasos, estes últimos moitas veces producidos pola súa afección ao xogo, e as súas xiras artísticas por Estados
Unidos, Hispanoamérica, Inglaterra ou Rusia. No epílogo final sinala que malia non ter unha existencia tranquila
sempre conservou “como un tesouro, a lembranza dos días felices e o respecto ao Amor”.

Referencias varias:

- Carlos Casares, “A beleza de Carolina”, La Voz de Galicia, “Á marxe”, 16 decembro 2001, p. 13.

Achéganos as súas impresións de dous libros publicados en Xerais sobre a figura da Bela Otero, un que recolle as
súas memorias e outro no que se xuntan unha serie de postais con fotografías coloreadas da súa época. Comenta
que, nas memorias, Carolina Otero non chegou a contar a súa verdadeira vida, senón que se inventou case todo. Por
último, apunta unhas pequenas reflexións sobre o aspecto físico da bailarina.
- M. Blanco Rivas, “As auténticas memorias da Bela Otero”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 240, 22 decembro 2001,
p. 2.

Refírese sucintamente a As auténticas memorias da Bela Otero de Claude Valmont, lembrando certos aspectos polos
que foi coñecida esta galega de Valga, unha das mulleres máis desexadas da Europa do momento.

Pereira, Víctor Campio, Escritos en do menor, ed. de Teresa Monteagudo, limiar de Luís
Alonso Girgado, Santiago de Compostela: Librería Follas Novas/La Región, col. Libros da
Frouma. Estudios e Ensaios, nº 3, maio 2001, 145 pp. (ISBN: 84-85385-53-5).
Volume no que se recollen unha serie de artigos publicados por Víctor Campio Pereira (Garabás-Ourense, 1928),
durante os anos noventa, no xornal ourensán La Región. Conta cun pequeno limiar de Luís Alonso Girgado no que
alude á relación de Campio Pereira co xornal ourensán e coa cidade de Ourense. A seguir, cita unha serie de
escritores ourensáns como Otero Pedrayo, Vicente Risco, López Cuevillas, etc., que tamén colaboraron no citado
xornal. Agrúpanse, neste traballo, escritos onde están presentes a reflexión e a ollada crítica da realidade. Teñen
cabida temas moi variados, dende diversos temas literarios, anécdotas persoais, personaxes do seu tempo ou lendas
ata historias que lle contaron.
Recensións:
-Xavier Castro R., “Textos xornalísticos de Víctor Campio Pereira”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
94, 15 setembro 2001, p. 3.

Introduce o artigo cun percorrido pola traxectoria do xornalista e escritor Xavier Castro que acaba de publicar unha
escolma de textos periodísticos. Esta obra é unha recopilación de artigos breves que viran xa a luz no xornal La
Región e que agora se recollen baixo o título Escritos en do menor. Faise tamén un avance dos temas que se tratan
nos máis de cen artigos que contén a obra e que aparecen dispostos cronoloxicamente. Finalmente faise unha alusión
ao estilo do autor e á súa prosa.

Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Artigos de Campio”, La Región, “Sociedad”, 4 xullo 2001, p. 61.
Caracteriza esta compilación de artigos pola súa pluralidade temática e pola súa brevidade. Salienta os escritos de
temática literaria, de xornalismo cultural, así como as numerosas anécdotas relacionadas cos seus anos mozos.

- Xesús Alonso Montero, “Víctor Campio Pereira”, La Voz de Galicia, “Beatus qui legit”, 11 xullo 2001, p.
13.

Ver Valcárcel, Marcos (ed.), Ourense craro río, verde val. A cidade na voz dos seus poetas, no apartado II. 4 deste
Informe.
- Dora Vázquez, “Escritos en do menor”, La Región/O Correo Galego, “De paso”/ “Opinión”, 20 xullo 2001/1
agosto 2001, p. 24 / p. 3.
Refírese a esta compilación de artigos de Víctor Campio Pereira como unha mostra de “memoria fértil, imaxinación
poderosa, variedade da lexicografía e arte da escritura para a narración”. Céntrase en comentar un artigo de Xosé
Luís López Cid, no que Campio Pereira viu un espello no que mirarse e un exemplo de sensibilidade literaria.

Pereiro, Paulino, Poética da música teatral, A Coruña: Cadernos de Teatro-2ª época/IGAEM,
nº 6, 2001, 20 pp. (ISBN: 84-95806-04-5).
Neste breve monográfico explícase cómo a música teatral é un elemento máis dos que forman a peza dramática, e
sinálase que ten a función de achegar ao oínte distintos datos. Así, se a música se asocia á iluminación o seu
cometido é retratar ambientes e delimitar o espacio escénico. Pola contra, se a música é subsidiaria da xestualidade
axuda a que tanto os acenos físicos coma os xestos psicolóxicos non pasen desapercibidos. Comenta ademais que a
música pode tamén colaborar no ofrecemento de motivos dos distintos personaxes, sinalando así as influencias das
psicoloxías duns personaxes sobre outros conforme se desenvolve a acción dramática. Para exemplificar todas estas
funcións do elemento musical ofrece a mesma situación dramática e en cada momento aumenta a función que acaba
de describir teoricamente. Finalmente, e exemplificando coa ópera de Rossini, “O barbeiro de Sevilla”, indica que na
ópera os elementos importantes son a música asociada ao texto e que o resto dos elementos son meramente
circunstanciais.
Referencias varias:
-Inma López Silva, “Novos ensaios sobre teatro”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 109, 26 decembro
2001, p. 2.

Ver González Gómez, Xesús, Unha montaxe de Os vellos non deben de namorarse en español (Recepción da crítica
teatral barcelonesa á representación da versión española da obra de Alfonso R. Castelao) neste apartado do
Informe.

Posada, José, Metafísica del vino, Gourmand Wold Cookbook 2001, prólogo Manuel María,
Ourense: Irmandade dos Vinhos Galegos, 2001, 429 pp. (ISBN: 84-607-2730-0).
Extenso volume no que José Posada reflexiona sobre o viño dende unha óptica ecléctica adobiada con humor,
filosofía e poesía. Metafísica del vino conta cun prólogo escrito en galego por Manuel María, datado o 25 de xullo de
2000. Nel destaca a mestría coa que está escrita esta publicación así como o seu carácter práctico, asemade describe
o libro Os viños de Galicia (1978), de José Posada, e sinala que a triloxía indispensábel de calquera biblioteca ten
que estar formada polos volumes Fisioloxía do gusto ou meditacións da gastronomía transcendente de A. BrillatSavarin, La cocina cristiana de Occidente (1969) de Álvaro Cunqueiro e mais este volume Metafísica del vino. Esta
aproximación ao viño de José Posada está escrita en español e está xebrada en tres partes nas que debulla os aspectos
máis sobranceiros da enoloxía e da vitivinicultura: clasificación dos viños, vínculos entre o viño e as relixións, o
viño na cultura –arte, poesía e pintura–, borracheira e ebriedade, o viño na sociedade –confrarías, taberneiros,
brindes, etc.–, o vinagre, a queimada, etc. Todo isto está apoiado con fotografías, con pinturas e con fragmentos de
poemas, na súa lingua orixinal, de Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro, Ernesto Guerra da Cal, Ramón
Cabanillas ou cos heterónimos de Fernando Pessoa –Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro Campos–. Este estudio
presenta tamén numerosas referencias a Álvaro Cunqueiro. Despois deste estudio aparecen reproducidos catro
poemas centrados no viño: “Bacchica medieval”, de Fernado Pessoa; “Cântico tinto”, de J. M. de Matos Vilas;
“Cântico negro”, de José Régio; e mais un poema de Federico García Lorca, en versión caligráfica e coa súa
transcrición. A seguir

deste apartado de poemas aparece o Índice Onomástico e a Bibliografía. Este libro péchase cun escrito no que José
Posada sinala que comezou a escribir Metafísica del vino en 1940 e que o rematou en 2000 e onde agradece calquera
achega, pensamento, reflexión, imprecación ou blasfemia sobre este volume, que inclúe un marcalibros na lapela.

Referencias varias:
- Doda Vázquez, “Comiendo con Sissi”, La Opinión, “Cascarilla fina”, 15 novembro 2001, p. 14.
Ademais de repasar algunhas actividades celebradas no Concello da Coruña, no que á literatura se refire, dá conta da
presentación do libro Metafísica del vino, de José Posada, gañador da Gourmand Wold Cookbook 2001, no que
participaron autores como Manuel María, que fixo o prólogo, e Xavier Alcalá.

Quiroga Díaz, Carlos, Elías J. Torres Feijó e Gonçalo Cordeiro Rúa (coords.), O músculo da
boca. Encontro Galego no mundo-Latim em Pó, Santiago de Compostela: Universidade de
Santiago de Compostela/Concello de Santiago de Compostela, 2001, 185 pp. (DL: C-20332001).
Este volume introducido por unha breve presentación de Elías Torres Feijó, coordinador xeral do encontro “Galego
no Mundo-Latim em pó”, recolle os comentarios, as reflexións e sensacións arredor da lingua como vehículo de
unión entre as culturas de case un cento de intelectuais galegos e da lusofonía, a maior parte deles participantes neste
encontro celebrado en Santiago de Compostela no ano 2000. Con cada comentario persoal aparece unha fotografía e
unha breve ficha biobibliográfica. Dos persoeiros galegos podemos atopar dende poetas como Ana Romaní, Igor
Lugrís, Lois Diéguez, Rafa Villar, Pilar Pallarés, Luisa Villalta, Xabier Seoane ou Xosé María Álvarez Cáccamo,
pasando por novelistas como Manuel Rivas, María Xosé Queizán, Xosé Carlos Caneiro, Suso de Toro ou Víctor
Freixanes, ata outros intelectuais como Carlos Casares, Manuel Seixas, Quico Cadaval, Vítor Vaqueiro ou Xurxo
Souto, incluíndo tamén aos propios coordinadores do encontro. En todos eles, relatos, poemas, experiencias propias
ou ficcionais, a idea central é a da unidade e o encontro a través das linguas, da proximidade lingüística e cultural
entre Galicia e a lusofonía, avogando todos por unha maior colaboración e traballo en conxunto de cara a un futuro
máis forte.

Referencias varias:
- Jose Xavier Bom, “Os escritores só queren liberdade”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 23 marzo 2001, p. 9.
Entrevista con Carlos Quiroga, profesor da Universidade de Santiago e coordinador literario de “Galego no mundo.
Latim em pó”, encontro no que participaron escritores de diferentes países que, segundo Quiroga, manifestaron o seu
desexo de liberdade ortográfica á hora de escribir. Así mesmo, destaca que nese encontro
o profesor Quiroga propuxo realizar un volume conxunto, O cránio de Castelao (Latim em pó), que tería como
obxecto dar a coñecer aos estranxeiros a figura máis emblemática da galeguidade. Deste proxecto indica que nove
capítulos, dos dezaseis que terá o volume, xa están listos. Finalmente sinala que teñen a intención de publicalo e que
destinarán os seus beneficios a axudar a Mozambique.
- J. G., “Latim em pó’ difundió la cultura gallega en el mundo”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 10 decembro 2001,
p. 2.
Céntrase este artigo no encontro internacional, celebrado en Compostela, Galego no mundo. Latim em pó, que
axudou a difundir a literatura galega, o teatro e a música no mundo. Coméntase que o evento xuntou representantes
da cultura de Galicia, Portugal, Brasil, Mozambique, Angola, Guinéa-Bissau, Cabo Verde, São

Tomé e Príncipe, Timor e comunidades emigrantes. Segundo Elías Torres, coordinador do evento, o encontro
“supón para os galegos unha oportunidade de identidade e de divulgación no mundo”. Fálase tamén do libro Do
músculo da boca, onde 82 escritores, dramaturgos, pintores, músicos e outros intelectuais de varias nacionalidades
colaboraron con textos.

Rey, Julia, Ourense en feminino, Ourense: Concello de Ourense (Concellería de
Cultura/Concellería de Servicios Sociais), col. Auria, nº 5, abril 2001, 141 pp. (ISBN: 848762347-6).
Julia Rey achégase á vida de trinta e seis mulleres vinculadas coa cidade de Ourense que abranguen os máis diversos
campos mediante breves entrevistas. Na “Introducción” a autora reflexiona sobre o rol da muller e sinala que é consciente
“da situación inxusta que padecemos moitas mulleres no mundo”. Cada unha das entrevistas, centradas no mundo no que
vive cada muller retratada e mais na situación actual das mulleres, está precedida por unha sucinta biografía de cada unha
das personaxes ás que Julia Rey se aproxima. Todas as entrevistas, agás unha, están datadas entre 1999 e 2000 e só catro
teñen relación coa literatura galega, as de M.ª Victoria Carballo Calero –que fala do Castelao debuxante e da súa dupla liña
investigadora de artistas e de urbanismo –, Ánxeles Cuña Bóveda –que repasa os seus comezos no teatro e describe as
funcións esenciais da dirección teatral–, Alejandra Juno Rodríguez –que indica que está a facer unha tese de doutoramento
sobre

o teatro galego– e mais a conxunta de Dora e Pura Vázquez, na que indican as súas dobres vocacións – literatura e
ensino– e salientan o seu amor pola Cidade das Burgas.

Referencias varias:

- Afa, “O concello ourensán réndelles homenaxe ás mulleres co libro ‘Ourense en feminino”, O Correo Galego,
“AFA”, 11 maio 2001, p. 36.
Alúdese á presentación desta obra, da que se di que é unha homenaxe que o Concello de Ourense rende ás mulleres
traballadoras. Menciónanse algunhas das 36 mulleres que aparecen entrevistadas e dáse conta de que a autora
seleccionou a unhas cantas das que sobresaen na sociedade ourensá, aínda que indica que tamén quedaron moitas
fóra.
- Dora Vázquez, “Ourense en feminino”, O Correo Galego, “De paso”, 23 maio 2001, p. 3.
Louva a primeira obra desta autora e felicita tamén ao Concello de Ourense, que é o editor, por dar vía libre a este
proxecto. Indica que todas as mulleres que aparecen entrevistadas na obra merecen estar aí polo seu labor
profesional, social, artístico, etc., pero di tamén que quizais haxa que facer outro volume para engadir aquelas que
poidan faltar. Ademais disto destaca o bo traballo feito pola autora Julia Rey, de quen subliña a súa carreira
profesional e a súa maneira de entrevistar, xa que a maneira de facelo indica que se trata dunha gran lectora e
posuidora dunha gran cultura e desexo de saber.
- Dora Vázquez, “Ourense en feminino”, La Región, “De paso”, 9 xullo 2001, p. 15.

Comentario laudatorio acerca da actividade profesional de Julia Rey Rodríguez e do seu primeiro libro publicado.
Despois de facer unha síntese biográfica da autora, céntrase no seu traballo como xornalista, que valora
positivamente porque, ao seu entender, conseguiu a través das entrevistas penetrar no máis fondo de diversos
personaxes e demostrar a importante cultura que atesoura.
- Pura Vázquez, “Ourense femenino”, La Región, “De paso”, 15 agosto 2001, p. 18.

A consideración desta obra como “necesario e fermoso libro” está seguida dunha loa xeral do volume, destacando
especialmente as entrevistas que a autora, Julia Rey, lle realiza a Elena Fernández Ochoa, María Victoria CarballoCalero Ramos, María Rosa Casado Nieto e Maite Vázquez. De todas estas protagonistas de Ourense feminino ofrece
a autora unha síntese biográfica.

Reza, Xosé Benito, Manuel Curros Enríquez. Xornalista, precursor, poeta civil. O gran
rebelde, Vigo: Ir Indo, col. Galegos na historia, nº 21, 2001, 63 pp. (ISBN: 84-7680-362-1).
Xosé Benito Reza amósanos en sete capítulos mais un limiar os principais fitos dentro da
biografía de Manuel Curros Enríquez (Celanova, 1851-La Habana, 1908). No prólogo debúllase
a historia da vila de Celanova, focalizada no mosteiro de San Rosendo, dende a desamortización
de Mendizábal (1836) ata o nacemento de

Curros xunto cunha breve aproximación á vida dos seus pais. Os primeiros capítulos repasan a súa difícil nenez, a
súa chegada a Madrid (1868), onde estudia Dereito e onde compón a celebérrima “Cántiga” (1869). Tamén fan
referencia ao seu suposto exilio en Londres e ás súas colaboracións en xornais madrileños. Despois descríbese cómo
dende Madrid se achega de novo a Galicia, nomeadamente coa creación do faladoiro madrileño Gaceta Literaria
(1875), e ao gañar o concurso literario de 1877 en Ourense coas composicións “A Virxen do Cristal”, “O gueiteiro
de Penalta” e mais “Unha boda en Enibó”. Esta biografía tamén analiza a súa excomuñón e proceso xudicial (1880),
ao saír do prelo Aires da miña terra nese mesmo ano, do cal saíu absolto (1881), así como a súa partida a América
(1894), integrándose e posteriormente enfrontándose coa colectividade galega de alén mar. Finalmente indícase que
morre no Centro Asturiano de La Habana en 1908 sendo soterrado un mes despois na Coruña. Nos dous últimos
capítulos desta biografía sinálase a súa producción literaria máis salientábel, tanto en galego coma en español, e
reprodúcese o esquema cronolóxico do decorrer vital deste xornalista, precursor e poeta civil celanovés.

Referencias varias:
- M. V., “Xosé Benito Reza repasa en un libro las claves del polifacético Curros Enríquez”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Ourense”, 11 agosto 2001, p. 6.

Infórmase de que o escritor celanovés Xosé Benito Reza vén de apresentar un libro de carácter didáctico e orientado
ao público en xeral, sobre a figura de Manuel Curros Enríquez nun acto que tivo lugar no Concello de Celanova e ao
que asistiron entre outros Bieito Ledo e Méndez Ferrín.
- X. L. Méndez Ferrín, “Curros resucitado”, Faro de Vigo, “Os camiños da vida”, 17 agosto 2001, p. 2.

Lembra o autor ourensán que en setembro se celebra en Celanova un congreso sobre Manuel Curros Enríquez,
circunstancia que vai orixinar unha chea de escritos sobre o autor de Aires da miña terra. Dá conta da publicación do
volume Manuel Curros Enríquez. Xornalista, precursor, poeta civil. O gran rebelde, a cargo de Xosé Benito Reza, e
indica que a obra contribúe a desmitificar certas afirmacións que se foron transmitindo ao longo do tempo, entre
outras o carácter autoritario e a ideoloxía conservadora do pai de Curros.

-M. Blanco Rivas, “Manuel Curros Enríquez”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 227, “Libros”, 22 setembro 2001, p. 2.

Fai referencia a Manuel Curros Enríquez, biografía do autor de Aires da miña terra escrita por Xosé Benito Reza e
encadrada na Colección “Galegos na Historia” de Ir Indo. Alude ao seu contido e realiza un breve retrato de Curros.

Rodrigues Lapa, Manuel, Cartas a Francisco Fernández del Riego sobre a cultura galega, ed. e
revisión das cartas Tiago Vidal Figueiroa, introd. Francisco Fernández del Riego, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Ensaio, nº 16, marzo 2001, 407 pp. (ISBN: 84-8288442-5).
Precede ao epistolario unha breve introducción asinada polo propio Francisco Fernández del Riego. Nestas páxinas
iniciais ofrécense diversos datos sobre a vida e a traxectoria profesional de Manuel Rodrigues Lapa, autor das máis
de trescentas cartas recollidas neste volume. Infórmase tamén da amizade existente entre os dous escritores
mencionados. As cartas agrúpanse segundo o ano en que foron escritas, chegando a completar trinta e tres apartados
diferentes que van dende 1950 a 1985. Nas misivas amósase o interese do autor portugués pola literatura, pola lingua
e pola cultura galega. Son frecuentes a solicitude ou o intercambio de libros, de publicacións e dos seus traballos.
Recóllese, ademais, a opinión de Rodrigues Lapa sobre algunhas das obras máis salientábeis da nosa literatura. Así
mesmo, dáse conta das súas pescudas sobre o cancioneiro galego-portugués. Os datos referidos a cuestións
profesionais mestúranse coa información persoal.
Recensión:

-Serafín Alonso Pintos, “O outro Lapa”, Grial, nº 152, Tomo XXXIX, “Libros”, outubro-novembrodecembro 2001,
pp. 653-655.
Pon de relevo o feito de que Fernández del Riego entregase ao prelo unha selección de cartas que conservaba do
profesor Rodrigues Lapa, e que veñen a confirmar a existencia de dous Lapas como sempre apuntaba Fernández del
Riego. E para confirmar isto reproduce algún fragmento das cartas que demostran a postura do portugués respecto ao
galego antes de virar cara ao reintegracionismo. Por outro lado, aínda que en xeral louva a idea da elaboración deste
volume, laméntase de que a etapa comprendida entre os anos 1978-1985 conte con poucas cartas, xa que se trata dun
perído importante para o feito lingüístico e cultural galego debido aos novos marcos constitucional e estatutario.
Ademais disto cre que o responsábel da edición e revisión textuais fai o seu traballo con solvencia, polo que respecto
a algúns erros apuntados de transcrición ortográfica, di que “resultan excepcionais nun conxunto ben logrado”.

Rodríguez González, Olivia, Estética e teoría da cultura en Vicente Risco, prólogo de Carlos
Casares, Vigo: Editorial Galaxia, col. Ensaio, nº 17, outubro 2001, 263 pp. (ISBN: 84- 8288467-0).
Comézase cun apartado de agradecementos e cun prólogo asinado por Carlos Casares, no que
recorda o seu primeiro encontro coa autora da obra e no que loa o resultado da investigación que
levou a cabo. A continuación, inclúese unha breve introducción na que se expoñen os obxectivos
cos que se emprendeu este ensaio. No corpo do traballo distínguense tres grandes bloques. No
primeiro deles, a atención céntrase nos anos de mocidade de Vicente Risco (Ourense, 18841963). Coméntanse cuestións tan diversas coma a visión que este autor tivo do seu tempo, a súa
actitude ante a relixión, o seu papel como intelectual, as consecuencias do compromiso social
asumido, o ideario estético que reflicten as súas composicións e, finalmente, a influencia que
exerceron sobre el diversos autores e diversas correntes ideolóxicas. No segundo bloque,
explícase o nacionalismo galego que defendeu Risco. Analízanse, entre outras cuestións, os
fundamentos ideolóxicos nos que se fundamenta o seu nacionalismo, o concepto de
“nacionalidade”, así como os obxectivos, os antecedentes, os problemas e os intereses deste
movemento. Remátase aludindo ás constantes e ás novidades que definiron o pensamento deste
autor. No terceiro bloque, reflexiónase sobre a actitude de Risco na época franquista.
Coméntanse os seus escritos xornalísticos, examinando, ademais, a actitude que amosou ante
temas como a historia, a relixión, a cultura oriental, os mitos, a revolución, os xudeus, a herexía,

o autoritarismo, o concepto de pobo, o estado e a guerra. Finalmente, inclúese un apartado de
referencias bibliográficas e un índice onomástico.

Referencias varias:
-M. Blanco Rivas, “Biografía dun intelectual en soidade”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 237, 1 decembro 2001, p.
2.
Comenta moi sucintamente a obra Estética e teoría da cultura en Vicente Risco de Olivia Rodríguez González.
Indica que “acomete un rigoroso seguimento da evolución do pensamento risquiano”, salientando a necesidade de
coñecer máis ao autor de O porco de pé. Remata cunha breve presentación da autora.

Rodríguez Santamaría, X. Pastor, Diccionario de escritores ribeirenses, A Coruña: Deputación
da Coruña, 2001, 134 pp. (ISBN: 84-95335-83-2).
X. Pastor Rodríguez preséntanos nesta obra un estudio sobre os escritores ribeirenses e que se inscribe dentro dun
proxecto máis amplo, no que se recolle a riqueza cultural da zona do Barbanza. Nela ofrécese un amplo catálogo de
autores da comarca e das súas respectivas publicacións, nas que se sinalan tamén os aspectos máis salientábeis de
cada un deles. Engádese ademais unha serie de apéndices que completan a obra: un adicado aos temas ribeirenses
nos escritores foráneos e outro aos políticos relacionados coa cidade de Ribeira. Ademais contén un breve
comentario sobre a prensa neste Concello, unha ampla bibliografía clasificada e un último apéndice gráfico, no que
se amosan as portadas de diferentes publicacións.
Referencias varias:
-Avelino Abuín de Tembra, “Os escritores do Barbanza”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 17 decembro 2001,
p.3
Fai referencia á publicación do volume Diccionario de escritores ribeirenses, de Xoán Pastor Rodríguez
Santamaría, editado pola Deputación da Coruña e cun prólogo de Torres Colomer. Comenta que o libro inclúe

un total de setenta e oito escritores de Ribeira e unha serie de apéndices nos que se trata a prensa de Ribeira,
políticos relacionados coa vila, bibliografía, etc.

Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.), Informes de literatura 1995-2000, Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de
Política Lingüística)/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2001, (ISBN:
84-453-3136-1).
Nova entrega do Informe de literatura correspondente ao ano 2000, que se publica por primeira vez só en formato
CD-ROM, sen acompañar a versión en papel, dende que se comezou a publicar en 1996, e no que se recompilan os
seis Informes sacados do prelo ata o de agora. Como se sinala nunha nota que acompaña a carátula do CD, estes
Informes ofrécense nun conxunto de arquivos con formato PDF que son consultábeis coa aplicación Adobe Acrobat
Reader, versión 4.0, á vez que indica os requirimentos mínimos para a súa instalación e o proceso que se ten que
seguir para efectuala, así como unhas notas nas que se sinala cómo está organizado o CD-ROM. En canto aos
contidos correspondentes ao ano 2000, non presenta ningunha novidade con respecto a anos anteriores, senón que
segue na liña marcada ata o momento, coa súa estructuración en catorce apartados nos que se recolle toda a
producción galega do ano correspondente, así como unhas estatísticas nas que se reflicte a tendencia da producción
atendendo aos xéneros, editoriais ou medios de comunicación nos que se publican as noticias referidas.

Romero, Daniel e Isabel Vaquero, Da periferia á rede, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Universitaria, serie Comunicación, 2001, 419 pp. (ISBN: 84-8302-631-7).
Daniel Romero Rodríguez e Isabel Vaquero Quintela ofrecen un completo manual sobre “a posición de Galicia, da
súa identidade, da súa cultura e da súa lingua, na sociedade da información”. Para a análise do galego na rede,
escolleron como buscador o de Vieiros, “por ser o primeiro índice de recursos galego”. A seguir, descríbese o contido
do libro, que se divide en doce capítulos: “Internet e os contidos”, “Os retos da nova sociedade”, “Políticas públicas
na sociedade da información”, “A política galega para a sociedade da información”, “A Rede en Galicia: historia e
desenvolvemento”, “Ensino non universitario”, “As Universidades”, “O ámbito económico”, “Os medios de
comunicación”, “As organizacións sociais” e “A industria lingüístico-cultural e outros axentes”. No capítulo cinco
faise referencia ao nacemento de Vieiros e cítanse algúns dos autores dos que se recollen textos como Castelao,
Xaquín Marín, Laxeiro, Maside, Asorey, Cunqueiro ou Díaz Pardo, entre outros. Alúdese, así mesmo, a algúns textos
“claves na historia do nacionalismo galego” como Alba de groria ou A Nosa Terra. No mesmo capítulo, fanse
algunhas referencias á cultura galega e cítanse empresas culturais como a Fundación Barrié de la Maza e a Fundación
Claudio Sanmartín, Edicións Xerais de Galicia, Galaxia, Kalandraka, Laiovento; os grupos Milladoiro, Fuxan os
Ventos e Luar na Lubre; os festivais Intercéltico do Morrazo, a Xabaxira, o Compostela Millenium, o IIIº Festival de
Cinema Independente de Ourense, a Semana Cinema de Autor, a Fotobienal de Vigo ou o Outono fotográfico de
Ourense. A seguir, no capítulo dez, alúdese á edición dixital de La Voz de Galicia e El Correo

Gallego/O Correo Galego, así somo ao xornal A Nosa Terra. Para rematar, no capítulo doce alúdese ás páxinas web
de Edicións Xerais de Galicia e do Consello da Cultura Galega, entre outras. Por último, ofrécese unha ampla
bibliografía relacionada coa rede, os seus contidos e as rutas da información.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Internet en Galicia; lingua e contidos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 209, 19 maio 2001,
p. 2.
Perante o teórico poder igualatorio que posibilita Internet para todo o mundo, aclara que neste tempo neoliberal son
as políticas públicas as que poden frear procesos colonizadores como o que sofre Galicia. Por iso, di que Da periferia
á rede é o “primeiro achegamento” que dá as claves para entender a situación da Rede en Galicia salientando que os
autores reclaman a “necesidade dun plan estratéxico galego para a sociedade da información, no que se incardine
unha nova política lingüística”. Para rematar, informa da traxectoria profesional de Isabel Vaquero e Daniel Romero.

- Xosé López, “Unha viaxe galega pola rede”, Guía dos Libros Novos, nº 29, “Comunicación”, maio 2001, p.
11.

Informa de que o decano da Facultade de Xornalismo compostelá saúda a aparición dunha nova obra sobre o
impacto das novas tecnoloxías da información na nosa cultura, tras achegas como o Informe da comunicación do
Consello da Cultura Galega ou A identidade fronte á Rede de Luís Álvarez Pousa. Salienta que os dous coautores
notan a necesidade de axuda pública para que un país pequeno como Galicia manteña o seu lugar no ciberespacio, a
pesar de que os contidos sobre o noso país e a súa lingua veñen aumentando nos últimos anos.

Sierra Rodríguez, Xosé Carlos (coord.), O Ribeiro. O viño da cultura, a cultura do viño,
prólogo de Francisco Fernández del Riego, Vilagarcía de Arousa-Pontevedra: Mirabel Editorial,
2001, 535 pp. (ISBN: 84-931983-0-7).
Monográfico arredor da cultura do viño, no que se recolle a modo de enciclopedia todo o referido ao cultivo,
tratamento, historia, etnoloxía e cultura deste producto. No prólogo, da autoría de Francisco Fernández del Riego,
faise un repaso pola historia deste cultivo en Galicia dende a época dos romanos, tamén se refire á calidade da obra
que temos entre as mans aludindo aos diferentes apartados que a conforman asinados por autores como Alfonso
Mato, Pérez Alberti, Luciana Rodríguez..., nos que se abordan aspectos como a historiografía, a xeografía, a arte, os
itinerarios ou a literatura da que se ocupa Xesús Alonso Montero. A seguir damos conta do tratado polo profesor de
Ventosela referido á literatura galega:
- Xesús Alonso Montero, “O Ribeiro. Arte e Literatura”, pp. 379-426.
Estructura a súa achega aos autores relacionados coa comarca ourensá en seis partes diferentes. Na primeira titulada
“Escribir dende O Ribeiro, escribir sobre O Ribeiro” céntrase naqueles que dalgún xeito se fixaron no Ribeiro como
é o caso de Sergio Álvarez en Canto a Ribadavia (1949) ou Bernardino Graña Refojos nunha novela inédita na que
describe as paisaxes ribeirás. Na segunda, titulada “As terras, as xentes e as cousas do Ribeiro na voz dos poetas”,
fíxase en figuras como Eladio Rodríguez González, Samuel Eiján, Ramón Otero

Pedrayo, Mario Canda, José Conde e Xosé Carlos Gómez Alfaro, dos que ademais de ofrecer abondosos versos, nos
fai unha breve achega biobibliográfica, para pasar logo aos versos doutros autores que aluden ao Ribeiro como
Valentín Lamas Carvajal ou José Rey González. Na terceira parte, baixo o título de “O viño do Ribeiro, loubado e
admirado dende fai séculos”, fai un repaso histórico por aquelas obras e autores que ao longo da historia se referiron
ao viño, dende os versos da cultura popular ata os de recoñecidas figuras como Rosalía de Castro, Celso Emilio
Ferreiro ou Manuel María. A seguir en “O encoro de Castrelo de Miño: protesta política e literaria en 1966” refírese
á problemática xurdida nos anos sesenta e na que interviron autores tan coñecidos como Otero Pedrayo, Eduardo
Blanco Amor, Antón Tovar ou Luís Soto, entre outros que escribiron artigos, reportaxes, manifestos, etc contra estas
obras. Reprodúcese un romance anónimo que circulou na época e alúdese a outras obras como Canciós pra un
agromar branco i azul, de Lois Diéguez ou Morrer en Castrelo de Miño, de Xosé Fernández Ferreiro. Na quinta
parte titulada “Algunhas localidades do Ribeiro cantadas polos nativos e polos forasteiros” recolle poemas referidos
a topónimos como Ribadavia, Ventosela ou Barbantes que aparecen en composicións de autores da comarca ou
forasteiros, ademais de figuras como o gaiterio Xan Míguez González “O Ventosela” de moita sona no século XIX.
Para rematar, explica na “Desiderata” que volverá sobre este tema e que fixará a súa atención en páxinas de Otero
Pedrayo, de Antonio Rey Soto ou de Vicente Risco, para os que aquí non ten lugar e que merecen, xunto con outros
moitos, un traballo máis amplo para dar a coñecer a literatura que O Ribeiro suscitou ao longo do tempo.

Referencias varias:
- Pablo Santiago, “Del Riego prologa un libro sobre o viño do Ribeiro co que nace unha editorial”, El Progreso, 7
novembro 2001, p. 22.
Dáse conta do libro O Ribeiro. O viño da cultura, a cultura do viño, prologado por Francisco Fernández del Riego,
editado pola editorial arousá Mirabel. Coméntase que a obra consta máis de cincocentas fotografías e cincuenta
ilustracións, con contidos arredor do viño do Ribeiro, etnoloxía, xeografía, literatura, xeografía, etc. Fálase tamén da
páxina en Internet da editorial, www.mirabeleditorial.com, na que se pode botar unha ollada aos contidos do libro e
ás súas fotografías.

Souto, Xurxo, Contos da Coruña, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Crónica, 2001, 237 pp.
(ISBN: 84-8302-653-8).
Xurxo Souto Eiroa advirte que os textos que conforman este volume proveñen do “periplo tasqueiro” que publicou no
xornal La Opinión da Coruña entre outubro de 2000 e xaneiro de 2001. Como fontes cita as tabernas herculinas e as
historias que contaba o público que chamaba a “A tropa da tralla”, programa que Souto empezou a realizar en 1994
para Radio Coruña. Así mesmo, afirma desta cidade que é un crisol que resume toda Galicia e que a súa existencia
está ligada intimamente ao mar. Nestas páxinas, o líder bravú vai debullando historias de patróns de dimensións
épicas; lembra acontecementos históricos, como as catástrofes do Erkowit, o Urkiola e o Mar Exeo; fai un percorrido
pola xeografía dos mariñeiros de altura (Antuerpe/Amberes, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nuarca/Newark,
Castletón/Castletown…); visita os cemiterios da cidade; ou lembra personaxes como Pucho Boedo. Ademais recolle
estrofas de cantigas populares e do tempo de Antroido. Comenta a historia de santo Amaro, que estivo trescentos
anos no Paraíso antes de regresar, e identifica ese lugar co Avalón das tradicións celtas, co País dos Mortos. Neste
senso, critica que se dese na nosa cultura tanta fixación con Irlanda e que non se literaturizase a épica do Gran Sol.

Recensións:

-Xosé M. Eiré, “Arroutada polifónica da Coruña humilde e grande”, A Nosa Terra, nº 999, “Guieiro Cultural”, 13
setembro 2001, pp. 21-22.
Reflexiona inicialmente sobre a negativa influencia da globalización sobre o mundo da cultura, así como a incidencia
dos medios de comunicación nos baixos índices de lectura que se rexistran na actualidade. A seguir, céntrase no
comentario dos Contos da Coruña, de Xurxo Souto, para afirmar que ofrecen unha visión da capital herculina ben
distinta dos tópicos, unha cidade “silenciosa, traballadora, humilde, alegre, arroutada”. Salienta que os contos que
conforman este volume teñen como orixe o contacto coa xente, elevando a épico o existir cotián dunha chea de xente
humilde. Destaca a alternancia de persoas e lugares, e critica a “certa anarquía estructural” que xa amosara o
promotor do movemento bravú en obras anteriores.
- Armando Requeixo, “Historias da Coruña”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 97, 3 outubro 2001, p.
4.
Sinala o feito de que o libro de Xurxo Souto non é un libro de relatos, senón de historias moi singulares e pouco
convencionais xurdidas da anécdota que nace no boca-orella da paisanaxe coruñesa en torno a temas moi diversos.
Eloxia a “plasticidade estilística” e “dosificación narrativa” admirables de Souto e remata inscribindo as historias
dentro dun macrotexto do autor no que tamén entrarían as súas publicacións anteriores.

- XulioValcárcel, “Contos da Coruña”, El Ideal Gallego, “La Galería”, nº 177, 28 outubro 2001, p. 4.

Tras presentar a definición da Coruña proposta por Xurxo Souto, fálase das historias desta cidade que se recollen no
seu último libro. Tamén se comenta o xeito en que Souto recolleu información para elaborar este volume. Asemade
saliéntase a presencia de personaxes anónimos desta cidade dentro dos protagonistas da obra e acábase felicitando ao
autor por recuperar estas historias de tradición oral.
-Francisco Martínez Bouzas, “A Coruña ‘bravú’: crónica e fabulación”, Guía dos libros novos, nº 34, “Narrativa”,
novembro 2001, p. 21.
Declara Martínez Bouzas que Souto segue unha vez máis a liña das súas outras entregas, isto é, mesturando
narrativa, fabulación e crónica. Sinala que afonda na memoria colectiva da urbe herculina para, unindo realidade e
fantasía (aínda que máis da primeira) e citando varios protagonistas desa historia anónima, realizar un fresco do
latexar profundo dunha Coruña habitualmente oculta para o visitante. Por outra parte, pensa que Souto xunta
banalidades con historias de moito interese. Na parte negativa, achácalle desorde na presentación e excesos léxicos
na utilización de vocábulos como canfurnada, carnocho, cascarilleira, repichoca, etc.
- Vicente Araguas, “Homenaje a Manuel María”, Leer, nº 127, novembro 2001, p. 76.

Ver Blanco Torrado, Alfonso (coord.), Manuel María, neste apartado do Informe.
- F. Martínez Bouzas, “Coruña ¿un mapa pangalaico?”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 395, 6 decembro
2001, pp. 4-5.

Comeza repasando a producción de Xurxo Souto, para centrarse a seguir nesta nova entrega que cualifica como
“tratado de épica cascarilleira” vista polo autor na súa cidade natal, protagonista de moitas das historias que aparecen
na obra, pero que é unha cidade inventada en convivencia coa real. Repasa algúns dos personaxes que aparecen, uns
inventados e outros reais, pertencentes a diferentes momentos históricos da cidade que o autor presenta como
“resumo de toda Galicia”. Do estilo sinala que segue a liña das obras anteriores, con abundancia de neoloxismos,
dunha linguaxe “chelizada” na que ao final de cada un dos relatos inclúe un “cantigueiro cascarilleiro” e remata
poñendo en dúbida que este vocabulario tan particular sexa suficiente para consideralo unha literatura como tal.
-Lupe Gómez, “Xurxo Souto: Na Coruña pasan cousas extraordinarias”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº
398, 27 decembro 2001, pp. 2-3.

Comeza falando da personalidade do autor, do que destaca o seu vitalismo e entusiasmo, para logo centrarse na súa
última entrega. Sinala que nesta obra se ofrece unha visión fóra dos tópicos da cidade da Coruña, unha ollada ás
cidades que garda dentro dos seus barrios e recunchos, pero sobre todo as visións e historias das súas xentes
humildes. Tamén recolle a idea do autor de que a cidade herculina é o resumo de toda Galicia, da que o autor sabe
trazar a historia que ninguén aínda contara baseada no oral e coa que crea un mundo marabilloso. Faise eco da
satisfacción do autor pola acollida do seu libro, en especial pola presencia de moitos dos protagonistas das súas
historias, mostra a súa identificación co desacougo da xuventude actual e o seu esforzo por redescubrir todo de novo,
por facer ficción co cotián, como ocorre coa chamada literatura bravú na que se insire a obra.

Referencias varias:
- Juan Fernán, “Contos da Coruña”, El Ideal Gallego, 29 xullo 2001, p. 8.
Este comentario de Contos da Coruña ábrese cunha síntese do traballo radiofónico, musical e xornalístico de Xurxo
Souto. Indica Juan Fernán que a portada do volume é unha síntese do seu contido, xa que presenta unha cidade “de
músicos y navegantes”. Define a obra como entretida, lixeira e paixonal, ademais de destacar a linguaxe aberta,
libre, persoal, coloquial e quente.

-Albino Mallo, “Xurxo Souto narra en ‘Contos da Coruña’ un periplo tasqueiro”/ “O escritor e cantante Xurxo Souto
recolle en ‘Contos da Coruña’ o periplo tasqueiro e as vivencias da cidade”, O Correo Galego/El Correo Gallego,
“AFA”/ “Cultura”, 3 agosto 2001, p. 32/p. 75
Salienta a presentación de Contos da Coruña dentro dos actos cos que daba comezo a Feira do libro da Coruña.
Informa do contido deste volume e salienta o lazo que as historias incluídas teñen co mar. Afirma que Xurxo Souto é
un gran coñecedor da súa cidade e isto influíu á hora de facer nesta obra un “periplo tasqueiro” por algúns dos bares
máis coñecidos nesta capital.
- Mayte Silva, “Xurxo Souto recupera as historias épicas e humildes de A Coruña”, La Opinión, “Cultura”, 3 agosto
2001, p. 37.
Este comentario da última obra de Xurxo Souto ten como punto de partida o vínculo que mantén a obra coa música e
co mundo do mar. Recolle as palabras do seu autor, nas que manifesta que a orixe do libro radica no programa
radiofónico “Tropa da Tralla” e pretende recuperar o protagonismo da vida nos barrios, ademais de amosar as
múltiples caras desta cidade, nomeadamente as menos coñecidas. Destaca tamén, Xurxo Souto, o protagonismo da
muller, “dende as chaconeras ás cigarreiras, ata as piñeiras de Altamira, as leiteiras de Elviña ou as lavandeiras de
Monelos”.

- X. L. Méndez Ferrín, “Coruña básica”, Faro de Vigo, “Segunda feira”, 20 agosto 2001, p. 2.
Comenta inicialmente a convivencia de ideoloxías que caracterizou dende antigo a existencia da cidade da Coruña,
así como a relevancia dos persoeiros históricos que a vistitaron ou que a mentaron en diversas obras. A seguir, indica
Ferrín que “existe unha Coruña popular, obreira, artesá, cantareira, mariñeira, simpática e aberta ao mundo...” que
aparece reflectida na obra de Xurxo Souto. Salienta a amenidade, fascinación e instrucción da súa lectura e describe
brevemente as orixes a partir do programa radiofónico “Tropa da Tralla”. Apunta, para rematar, unhas notas
informativas sobre a orixe do termo “cascarilleiros” e a chegada ao Gran Sol.

- Afa, “O manual da épica cascarilleira”, O Correo Galego, “AFA”, 21 agosto 2001, p. 31.
Despois de salientar o éxito de vendas obtido por Xurxo Souto na Feira do Libro da Coruña, recolle as palabras deste
autor sobre as características fundamentais desta súa obra. Opina o fundador dos Diplománticos de Monte Alto que
“sempre se dá unha imaxe chea de tópicos falsos” ao redor desta cidade, que el pretende rachar. Salienta a
importancia dos personaxes anónimos dos barrios en Contos da Coruña, así como a relación co mundo mariñeiro,
atlántico e enxebre que pretende amosar Xurxo Souto neste libro.

- Alberto Pampín, “A Coruña e Vigo teñen que colaborar porque forman parte dun todo”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
21 agosto 2001, p. 38.

Sitúa no programa radiofónico titulado “Tropa da tralla” as orixes do libro Contos da Coruña, e recolle unha
entrevista co seu autor, Xurxo Souto, na que declara a súa intención de escribir sobre a “mística dos barrios”.
Ademais destaca que Xurxo Souto caracteriza á súa cidade polo atlantismo, enxebrismo e cosmopolitismo, e que
defende a comuñón de intereses que debe existir entre a Coruña e Vigo. Aclara tamén o cualificativo de
“cascarilleiros” que se lles aplica aos habitantes da cidade de María Pita.

-M. C. S., “Fina Casalderrey lee el pregón de la Feria del Libro de Carballo”, La Opinión, “acoruña”, 23 agosto
2001, p. 12.
Ver Gómez Sánchez, Anxo e Mercedes Queixas Zas, Historia Xeral da Literatura galega neste apartado do Informe.

-M. Blanco Rivas, “Historias agachadas dunha cidade atlántica”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 227, “Libros”, 22
setembro 2001, p. 2.

Realiza unha aproximación a Contos da Coruña, de Xurxo Souto. Apunta que se trata do “primeiro e único manual
de épica cascarilleira” da Coruña, “unha viaxe ao fondo da memoria desta cidade e dos seus barrios populares”.
Remata cunhas breves notas sobre o autor.
- Albino Mallo, “Festa rachada para presentar ‘Contos da Coruña’, do cantante e narrador de Montealto Xurxo
Souto”, El Correo Gallego, “Cultura”, 23 novembro 2001, p. 74.
Infórmase da presentanción deste libro na Coruña. Tamén se sinala a importancia de dar a coñecer estas historias de
carácter oral.
- Eduardo Álvarez, “Festa rachada para os ‘Contos da Coruña’ de Xurxo Souto”, O Correo Galego, “AFA”, 23
novembro 2001, p. 33.
Dáse conta da celebración que acompañou á presentación deste libro. Tamén se mencionan algúns dos asistentes a
este acto. Asemade, reprodúcense as verbas de Xurxo Souto nas que fala das historias e dos personaxes que aparecen
nesta obra.
-J. L. C., “Contos da Coruña’ rescata la otra historia de la ciudad”, La Opinión, “Cultura”, 23 novembro 2001, p. 53.

Dáse conta da presentación deste libro na Fundación ONCE. Tamén se destaca a importancia que ten para a
tradición oral da Coruña a recollida destes materiais. Finalízase comentando que non é “un libro localista”.
- Juan L. Cudeiro, “Xurxo Souto, escritor: ‘A realidade que nos rodea é moito máis extensa do que imaxinaba”, La
Opinión, “Cultura”, 23 novembro 2001, p. 53.
Entrevista con Xurxo Souto na que fala das historias sobre A Coruña que recolle no seu último libro.

Suárez, María Luz e Isabel Seoane (coords.), Letras galegas en Deusto. Dez anos de estudios
galegos 1991-2001, Biscaia: Universidad de Deusto (Cátedra de Estudios Galegos. Facultad de
Filosofía y Letras), 2001, 210 pp. (ISBN: 84-7485-763-5).
Volume co que se quere conmemorar os dez anos de vixencia do convenio entre a Xunta de Galicia e a Universidade
de Deusto para o fomento da lingua e a culturas galegas nesta universidade. Ábrese a obra cunha introducción do
Decano da Facultade de Filosofía e Letras, Roberto Pérez, na que fai a historia deste convenio e os avances que se
foron producindo co paso dos anos. A seguir damos conta daqueles artigos relacionados coa literatura galega:
- Dolores Vilavedra, “A narrativa galega, ás voltas co presente”, pp. 23-31.
Análise das características esenciais da narrativa galega contemporánea, que segundo a autora vén marcada polo
signo da postmodernidade. Vilavedra considera que a narrativa galega actual defínese polo emprego do
fragmentarismo como estratexia constructiva; pola artificiosidade, que é consecuencia da perda de confianza nos
discursos referenciais; pola desmitificación da historia como totalización; pola fusión entre planos históricos, reais e
ficticios; pola recuperación do pasado en clave paródica; pola polifonía narrativa; polo enorme xo go literario; pola
heteroxeneidade de modelos xenéricos; polo protagonismo da dimensión lúdica

do texto e polos conflictos de identidade de moitos personaxes. Estes aspectos son estudiados e avaliados en novelas
de diferentes autores contemporáneos.
- Silvia Bermúdez, “Festa da palabra y el canon literario gallego contemporáneo: la labor (des)mitificadora de Chus
Pato y Ana Romaní” pp. 33-44.
Reflexiónase sobre a importancia da revista Festa da palabra como elemento canonizador da literatura galega. A
revista comezou a publicarse en 1983 co nome Festa da palabra silenciada e en 1998 pasa a chamarse Festa da
palabra; trátase dunha proposta de resistencia cultural que obriga a repensar o canon literario por medio dun dobre
proceso: desmitifica os paradigmas que sustentan a ansiedade da autora nas mulleres e busca a recuperación ou
creación de mitos femininos para as escritoras. Analízase a obra de Ana Romaní e Chus Pato e a súa relación coa
revista.
- José María Paz Gago, “O antroido no teatro galego contemporáneo”, pp.45-57.
Estudio da presencia de elementos temáticos e parateatrais procedentes de manifestacións folclóricas como o
entroido no teatro galego contemporáneo. Analízase a presencia do entroido nos textos dramáticos de Otero Pedrayo
e de Castelao; descríbense os estudios etnográficos que os membros da Xeración Nós e do Seminario de Estudios
Galegos fixeron sobre as complexas festividades que compoñen o entroido en Galicia e analízase

o “Fenómeno Abrente”, que acudiu ás fontes folclóricas e tradicionais para construír un teatro enraizado na cultura e
identidade galega.

- Xesús Alonso Montero, “Traducción inédita ó euskera, por Juan Anjel Etxebarria, de O bendito San Amaro de
Ramón Cabanillas. Cunhas notas preliminares”, pp. 59-74.
Recolle o poema “Estoria do Benito San Amaro que foi chamado no mundo o Cabaleiro de Arentei”, de Ramón
Cabanillas e a traducción ao éuscaro feita por Juan Anjel Etxebarria; inclúese a descrición do poema e unhas notas
biográficas sobre o traductor. Esta traducción foi entregada polo autor a Xesús Alonso Montero en 1977, nun acto
literario na librería Castelao de Vigo e esta é a primeira vez que se publica.
- Isabel Seoane, “Os galeguistas e a Real Academia Galega. Dúas cartas inéditas de Castelao”, pp.123-144.
Analízase a creación da Real Academia Galega no 1905, os seus obxectivos, a súa organización e a súa vinculación
coas Irmandades da Fala. Tamén se describen os enfrontamentos xurdidos na RAG entre o sector galeguista e o non
galeguista, que se caracterizaron pola loita entre ambos para que os membros dun e outro sector accederán ás
vacantes existentes na Academia. Transcríbense, así mesmo, dúas cartas de Castelao a David Fernández Diéguez e
Lugrís Freire nas que lles comenta o seu nomeamento como Académico numerario e o discurso que vai ler no acto
de ingreso, respectivamente.

- Xosé Antonio Vilaboa Barreiro, “Gallego en el País Vasco”, pp. 165-190.

Analízase a emigración galega ao País Vasco, punto de destino para aqueles que non querían ou non podían marchar
a América ou Europa. Faise especial fincapé no estudio das institucións galegas, atendendo á súa representación
global na Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, á celebración do Día de Galicia en Euskadi, ós monumentos a
Castelao e cruceiros de granito espallados polo territorio vasco e ao aniversario da fundación das seguintes
entidades: Centro Gallego de Bilbao en Barakaldo (100 anos), Casa de Galicia de Bilbao en Bilbao (75 anos), Casa
de Galicia en Guipúscoa en San Sebastián (70 anos) e Agrupación Hijos de Galicia en Sestao (50 anos); de cada
unha destas institucións recóllese a súa traxectoria, as súas actividades culturais máis destacadas, etc. Este estudio
inclúe un debuxo de Castelao sobre a emigración, facsímiles de portadas de revistas, facsímiles de actas, fotografías,
etc.

Tarrío Varela, Anxo (coord.), O século XX. A literatura anterior á Guerra Civil, A Coruña:
Hércules de Ediciones, vol. XXXII, 2001, 495 pp. (ISBN do volume XXXII: 8489468-75-3)
(ISBN da obra completa: 84-89468-65-6).
Dentro do Proxecto Galicia vén de saír un novo tomo no apartado de literatura, baixo o título de “O século
XX. A literatura anterior á Guerra Civil”, que se divide nunha primeira parte dedicada á Etapa Agrarista (19051916) e nunha segunda centrada na Época Nós que, á súa vez, se subdividen nunha serie de capítulos nos que se
tratan determinadas cuestións cun maior detemento. Ábrese cunha introducción xeral da autoría do coordinador,
Anxo Tarrío Varela, na que alude á situación da cultura occidental nas tres primeiras décadas e media do século XX,
especialmente no ámbito literario e en Galicia, deténdose nas vangardas e no avance cualitativo e cuantitativo que se
produciu na Época Nós en todos os xéneros literarios, ademais de adiantar e valorar o contido dos traballos que
acolle este volume e que se describen a seguir:
Parte I:
-Ramón Nicolás, “Problemática do Modernismo en Galicia: Cabanillas, Noriega e Epígonos do Rexurdimento”, pp.
27-81.

Despois de facer alusión ao contido e autores que se van tratar neste traballo, presenta o contexto histórico e literario
do período a estudiar, sinalando que en Galicia os principais fitos sociais que nel acontecen son o movemento
agrarista e a creación das Irmandades da Fala, coa articulación do ideario nacionalista. A continuación, dá conta do
modo en que se xermolou o agrarismo en Galicia e da actividade das súas figuras máis representativas, entre as que
destaca a de Basilio Álvarez, ademais de referirse á xénese e desenvolvemento das Irmandades da Fala (1916) e á
actitude de Ramón Cabanillas nestes dous movementos. Tamén fai referencia á creación da Real Academia Galega
(1906), baixo a presidencia de Manuel Murguía, para de seguido presentar unha biografía de Ramón Cabanillas
Enríquez (1876-1959) e unha análise da súa obra a través dos apartados titulados “A Estética Cabanilleana” e “A súa
obra poética e teatral” que, á súa vez, subdivide en “O poeta busca a súa voz (1910-1915)", “A asunción do
galeguismo (1916-1921)”, “Unha década ó servicio da ortodoxia galeguista (1921-1931)” e “Tralo silencio, os
últimos poemarios (1949-1959)”. De igual modo, mostra unha biografía e unha análise da obra literaria de autores
como Antonio Noriega Varela (1869-1947), Gonzalo López Abente (1878-1963), Victoriano Taibo García (18851966), Xerardo Álvarez Limeses (1871-1940) e Antonio Rey Soto (1879-1966).
Parte II:
- Arturo Casas, “A poesía galega entre 1916 e 1936”, pp. 85-213.

Fai unha introducción na que advirte que o período a estudiar, 1916 e 1936, é un momento de viva controversia entre
certas tendencias estéticas e poéticas con raíces no século XIX e as activadas, xa dende o primeiro decenio do século
XX, polas vangardas históricas e outros movementos de renovación. A seguir, tendo como puntos de referencia o
período sinalado e o xénero poético, vai tratar aspectos como son a modernidade nunha literatura periférica como a
galega; o público e lectura existentes; e o libro e os editores. Asemade, alude á ideoloxía dos autores da época e
analiza a crítica e a canonicidade, ademais de facer un esquema das propostas periodolóxicas que veñen funcionando
na historiografía literaria galega en relación coa producción literaria de 1916 a 1936. De igual modo, expón as teorías
referentes ás unidades xeracionais e fala da existencia ou non do Modernismo en Galicia e das vangadas na nosa
poesía nos anos vinte e trinta, sen esquecerse daqueles autores que seguiron anclados na tradición. Por outra banda,
mostra unha proposta sobre as Conexións actuantes no período 1916-1936, distinguindo unha primeira Conexión que
en termos xerais recollería os membros superviventes (no eido da escrita) dos grupos que Carballo Calero chamou
“diáconos e epígonos”, así como unha parte dos posrenacentistas e dos da época das Irmandades. Unha segunda
Conexión encadraría os autores partícipes ou afectados polas expectativas das Irmandades e por todas as
determinacións a el asociadas, seguindo a Ricardo Carballo Calero localizaría a poesía debida a algúns dos
posrenacentistas menos anquilosados e a unha parte importante dos membros da época das Irmandades. A terceira
das Conexións xeracionais recolle as unidades formadas ao redor de Nós e A Nosa Terra, a xurdida dende o espírito
do Serminario de Estudos Galegos, a xerada a partir de relacións profesionais e de amizade en dous medios
xornalísticos vigueses nos anos vinte, Galicia e en en particular El Pueblo Gallego, coa aparición de

tendencias filosocialistas e federalistas non totalmente compactas nin tampouco permantentes ao longo do decenio
anterior á guerra e, finalmente, a que xirou ao redor de A. Cunqueiro e á súa Oficiña Lírica do Leste Galego, a única
das catro con intervención restinxida aos anos trinta. Destas tres Conexións cita os seus autores, deténdose na análise
das súas respectivas obras, como é o caso de Antonio Noriega Varela (18691947), Ramón Cabanillas (1876-1959),
Xohán Vicente Viqueira (1886-1924), Xerardo Álvarez Limeses (1871-1940), Eladio Rodríguez González (18641949), Xosé Crecente Vega (1896-1948), Xosé Trapero Pardo (1900-1995), Urbano R. Moledo (¿?-1936), Daniel
Pernas Nieto (1884-1946), Xesús Conde González (1906), Vicente Risco (1884-1963), Ramón Otero Pedrayo (18881976), Manuel Antonio (1900-1930), Manuel Luís Acuña (1900-1975), Eduardo Blanco-Amor (1897-1979), Álvaro
de las Casas (1901-1950), Florencio Delgado Gurriarán (1903-1987), Celso Emilio Ferreiro (1912-1979), Xosé Velo
(1916-1972), Fermín Bouza-Brey (1901-1973), Xosé Filgueira Valverde (1906-1996), Ricardo Carballo Calero
(19101990), Luís Amado Carballo (1901-1927), Roberto Blanco Torres (1891-1936), Euxenio Montes (19001982),
Ánxel Sevillano (1906-1989), Xulio Sigüenza (1900-1965), Xoán Xesús González (1895-1936), Evaristo Correa
Calderón (1899-1986), Luís Pimentel (1885-1958), Álvaro Cunqueiro (1911-1981), Aquilino Iglesia Alvariño (19091961) e Xosé Díaz Jácome (1910-1998). Por último, fai unha achega a aqueles poetas que non están integrados dentro
de ningunha das unidades xeracionais apuntadas: Federico García Lorca (1898-1936), Augusto María Casas (19061973), Emilio Mosteiro e Ernesto Guerra da Cal (1911-1994).
- Joaquim Ventura, “A narrativa na Época Nós”, pp. 215-277.

Comeza sinalando que o período de vinte anos que vai dende o nacemento das Irmandades da Fala ata o alzamento
militar de 1936 viu nacer e consolidar a narrativa contemporánea en lingua galega. A seguir, baixo o subtítulo de
“Unha proxección decimonónica serodia” alude á ancoraxe na estética do século anterior exercida polo grupo
coñecido como “Os epígonos”, aínda que sinala que algúns deles participaron da infraestructura editorial impulsada
polos sectores nacionalistas, entre os que cita Florencio Vaamonde Lores (1860-1925), Enrique Labarta Pose (18631925), Aurelio Ribalta (1864-1940), Francisco Porto Rey, Xoán Pla Zubiri (1874-1936), Manuel García Barros
(1876-1972), Francisca Herrera Garrido (1869-1950) e Gonzalo López Abente (1878-1963), dos que cita a súa
producción literaria. Asemade, dá conta do papel da colección “Lar” e “Céltiga” e da producción dos prosistas das
Irmanades, como é o caso de Leandro Carré Alvarellos (1888-1976), Lois Carré Alvarellos (1898-1967) e Xosé
Lesta Meis (1887-1930). Por outra parte, céntrase no Grupo Nós que elixiu a narrativa como xénero de expresión
literaria, a cal serviría de base para a narrativa galega posterior, especialmente a de posguerra e a do exilio, ademais
de analizar a producción neste xénero de Vicente Risco (1884-1963), Afonso R. Castelao (1886-1950) e Ramón
Otero Pedrayo (1888-1976). Tamén se refire á creación narrativa dos Mozos Novecentistas que empezaron a escribir
á sombra do grupo Nós e que tiveron unha continuidade diversa, como é o caso de Lois Amado Carballo (19011927), Eduardo Blanco-Amor (1897-1979), Manuel García Paz (1895-1990), Euxenio Montes (1907-1982), Evaristo
Correa Calderón (1899-1986), Álvaro de las Casas (1901-1950), Augusto M. Casas (1906-1973), Leandro Pita
Romero (1898

1985), Rafael Dieste (1899-1981). Por último, detense nos coetáneos dos novecentistas que se diferenciaban pola súa
vinculación universitaria e que eran Xosé Filgueira Valverde e Fermín Bouza-Brey.

- Anxo Abuín González e Euloxio R. Ruibal, “O teatro galego entre 1900 e 1936”, pp. 279-355.
Comezan facendo unha presentación do contexto da época, sinalando que cronoloxicamente ben se podería situar o
punto de orixe da historia do teatro galego no ano 1903 coa creación da Escola Rexional de Declamación, para logo
referirse ao nacemento dos coros folclóricos e populares a partir de 1915, ao auxe que experimenta este xénero coas
Irmandades da Fala e ao silencio que sofre coa Dictadura de Primo de Rivera ata chegar a 1929, no que novas
circunstancias políticas provocan que medre en cantidade e calidade a literatura dramática galega. A seguir, ofrecen
datos biográficos e fan unha análise da producción teatral dos autores máis representativos do período a estudiar,
como é o caso de Manuel Lugrís Freire (1863-1940), Xesús San Luís Romero (1872-1966), Xavier Prado “Lameiro”
(1874-1942), Ramón Cabanillas (1876-1959), Armando Cotarelo Valledor (1879-1950), Vicente Risco (1884-1963),
Leandro Carré Alvarellos (1884-1976), Afonso Rodríguez Castelao (1886-1950), Ramón Otero Pedrayo (18881976), Xaime Quintanilla (18981936), Rafael Dieste (1899-1981), Álvaro de las Casas Blanco (1901-1950) e
Camilo Díaz Baliño (18891936).

- Isabel Soto, “O ensaio e a crítica na Época Nós”, pp. 357- 381.

Fai uha aproximación á problemática que xorde ao redor do ensaio, para de seguido centrarse neste xénero de recente
cultivo na historia da cultura galega. Sinala que o seu nacemento se data na etapa que A. Tarrío quixo denominar
“Época Nós” e que os seus primeiros pasos van posuír un carácter eminentemente político, ademais de salientar o
importante papel da prensa na divulgación dos principais escritos destes anos como eficaz instrumento de
ideoloxización, pois foron escasas as publicacións en volume independente. A seguir, indica que Antón Villar Ponte
foi o responsábel do pulo inicial do pensamento nacionalista e do seu órgano de expresión, o boletín A Nosa Terra, e
que outras achegas de tipo político viñeron asinadas por Antón Losada Diéguez, Luís Peña Novo ou Xaime
Quintanilla Martínez. Tamén puntualiza que unha segunda etapa comezará en 1920 coa creación da revista Nós, que
serviu de difusión dos principais escritos da época cunha orientación máis culturalista. Destaca o papel de Vicente
Risco como teórico do nacionalismo e cita outro tipo de ensaios sobre a lingua, orientacións filosóficas ou cuestións
estéticas que tiveron lugar no momento. Asemade, destaca que as pretensións analíticas e científicas da realidade
galega arrincaron en 1923 coa creación do Seminario de Estudos Galegos, ademais de deterse naqueles autores que
realizaron ensaísmo literario, como é o caso do xa citado Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo ou Rafael Dieste. Por
último, céntrase na crítica literaria, aclarando que, dende 1916 a 1936, viron a luz as primeiras achegas críticas en
publicacións como A Nosa Terra, El Pueblo Gallego ou, especialmente, Nós, das que cita os seus autores e contidos.

- Marcos Valcárcel, “A prensa cultural e literaria no período 1916-1936”, pp. 383-447.
Realiza unha pequena introducción na que indica que os grandes xornais da Restauración, creados entre mediados do
século XIX e 1910, marcarán a liña dominante da prensa galega ata 1936, aínda que lle deixarán espacio suficiente á
aparición de novas publicacións vinculadas co republicanismo, o galeguismo e as correntes máis progresistas. A
continuación, centra a súa atención na prensa local e comarcal, dando conta das cabeceiras desta índole que xurdiron
nas catro provincias galegas e das súas características máis sobresaíntes. De igual modo que o fai coa prensa satírica,
coa prensa ilustrada e coas revistas gráficas, entre as que se detén máis pormenorizadamente en Vida Gallega e Mi
Tierra, e coa prensa cultura e literaria, centrándose con máis detalle en La Centuria ou El Miño. Tamén se achega ao
galeguismo e á súa prensa cultural, ofrecendo toda unha serie de datos e comentarios sobre publicacións como A
Nosa Terra e a revista Nós; e as publicacións locais, comarcais e da mocidade como foron Heraldo de Galicia,
Boletín Oficial da Irmandae Nazonalista Galega, Erte, Rexurdimento, Máis, Guión, Terra, Roteiro e Verbo, Guieiro,
Adiante e As Roladas. Por outra parte, refírese a outras revistas que acolleron con xenerosidade as colaboracións dos
militantes nacionalistas, aínda que ideoloxicamente non sempre coincidisen coa orientación dos seus asinantes,
como é o caso de Amañecer, Claridad, Ser, Alento, Logos, Spes e Arquivos do Seminario de Estudos Galegos.
Tamén alude ás revistas culturais de vangarda en Galicia como Alborada, Alfar, Ronsel, Gaceta de Galicia, Galiza,
Cristal, Yunque, Resol, Universitarios e Papel de color, entre outras, ademais de deterse nos grandes xornais do
período de nova creación –Galicia, El Pueblo Gallego e La Zarpa–, e naqueles de información xeral que

incluían páxinas culturais ou contaban con colaboracións habituais de escritores galegos como El País de
Pontevedra, El País Gallego de Santiago, La Vanguardia gallega de Lugo, La República de Ourense, Faro de Vigo,
La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, El Noroeste, El Correo Gallego, La Región e El Progreso. Asemade, faise eco
da prensa galega da emigración neste período, especialmente na Arxentina con cabeceiras como Suevia, Acción
Gallega, El Despertar Gallego, Terra, Céltiga, A Fouce ou Galicia; e en Uruguai, como Tierra Gallega, Centro
Gallego, Galicia, Alma Gallega e Raza Celta, entre outras. Por último, achégase ás institucións culturais que se
constituíron no período estudiado, como é o caso do Seminario de Estudos Galegos, A Academia Galega, a
Asociación de Escritores de Galicia e outras iniciativas culturais.

- Xosé Luís Axeitos, “Literatura e cultura na emigración”, pp. 449-479.
Comeza cunha “Introducción”, na que alude a unha nova visión da emigración máis científica e achega certos datos
relativos ao movemento migratorio europeo en xeral e ao galego en concreto, que mobilizou máis de dous millóns de
persoas no período de 1880-1930. A seguir, fala da actividade societaria galega na América, que tivo como
institucións máis importantes as abertas ao mutualismo e asistencia médica, facéndose eco das razóns que
provocaron a súa creación, da súa tipoloxía, da súa evolución e das súas actividades. Tamén se refire á prensa e
ideoloxía na Galicia emigrante, centrándose na Etapa Agrarista, e ao rexeneracionismo e ás sociedades galegas de
instrucción, que destacaron polas súas propostas educativas impregnadas dun desexo de renovación escolar e pola
posta en marcha dunha serie de centros. Asemade, detense na Etapa Nacionalista,

na que sobresae a fundación en 1921 da Federación de Sociedades Galegas, que vai ser a sociedade de maior
entidade de Galicia Exterior se non se inclúen na nómina os centros mutualistas. Cita outras sociedades
nacionalistas, como son a Sociedade Nazonalista Galega Pondal ou a Organización Nacionalista Republicana
Galega, e fai certos comentarios sobre os artistas galegos en América, destacando aqueles como Xosé Mª Cao, que
desenvolveron nos países americanos a súa obra. Por último, reflexiona sobre a producción literaria galega en
América, sinalando que as obras publicadas antes de 1936 case sen excepción foron lecturas non canónicas e que a
faceta máis brillante desenvolvida foi a xonalística, da que dá conta ao longo dos diferentes apartados deste traballo,
ademais de facer unha especial mención ao teatro, que experimentou un pulo importante despois da fundación das
Irmandades da Fala.

Tarrío Varela, Anxo (coord.), A literatura desde 1936 ata hoxe: poesía e teatro, A Coruña:
Hércules de Ediciones, volume XXXIII, 2001, 543 pp. (ISBN do volume XXXIII: 84-89468-77X) (ISBN da obra completa: 84-89468-65-6).
Novo volume sobre a literatura galega deste proxecto que nos dous pasados anos sacou do prelo outros tres, todos
eles baixo a coordinación de Darío Villanueva e que nesta ocasión xira arredor da poesía e do teatro galegos escritos
dende 1936. Conta cunha introducción de Anxo Tarrío Varela na que explica a estructura e enfoque que se adopta
nos dous volumes que tratan este período histórico, tanto neste centrado na poesía e o teatro coma no anterior,
descrito neste apartado do Informe. Tamén adianta o contido de cada un dos capítulos que aparecen nesta obra que
está estructurada en tres partes diferentes. A primeira titulada xenericamente “A Guerra Civil” está asinada por
Claudio Rodríguez Fer baixo o subtítulo de “Escritores galegos ante a Guerra Civil”. A segunda arredor de “A
poesía”, foi elaborada por Román Raña Lama que trata “A xeración da República. Promoción de enlace” e “A
xeración dos 50 e a poesía social”, mentres que Xosé Manuel Dasilva traballa “Do epigonismo da poesía socialrealista ós inicios da renovación estética”, Iris Cochón en “Unha proposta de superación da orde xeracional
oitenta/noventa” fai unha introducción á poesía deste fin de milenio na que explica brevemente o enfoque que se lle
dá ao estudio que a seguir se subdivide en dúas partes asinadas respectivamente por Mª Xesús Nogueira baixo o
título de “A poesía de fin de milenio: os anos oitenta” e o da propia autora da introducción titulada “A poesía de fin
de milenio: o reaxuste dos anos noventa”, para rematar esta segunda parte co capítulo “As relacións literatura-arte”
de Xosé María González

Xil. A terceira parte, “O Teatro”, está elaborada por Laura Tato Fontaíña que trata “O teatro desde 1936” e por Luís
Pérez Rodríguez que estudia “O teatro na emigración”. Péchase o volume coa bibliografía de cada capítulo, dos que
agora facemos unha descrición máis pormenorizada:

Parte I:
- Claudio Rodríguez Fer, “Escritores galegos antes a Guerra Civil”, pp. 24-109.
Análise da situación que se produce na cultura galega durante a contenda bélica na que diferencia entre aqueles
autores galegos que se adheren ao movemento e os combatentes e represaliados. Comeza cunha introducción na que
aborda as consecuencias da guerra para o cultivo da lingua galega e a diferencia que se establece entre a zona
ocupada e a republicana, pasando logo á descrición do labor cultural desenvolvido por cada un dos autores, ben a
prol do réxime ou en contra. Entre os primeiros, aparece Antonio Noriega Varela, Xosé Filgueira Valverde ou
Álvaro Cunqueiro, mentres que no bando dos combatentes ou represaliados a listaxe alóngase amplamente, dende
nomes tan coñecidos como o de Ramón Cabanillas, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Eduardo Blanco-Amor ou
Rafael Dieste, ata outros de menos sona como Álvaro de las Casas, Silvio Santiago ou Lorenzo Varela.
Parte II:

- Román Raña Lama, “A xeración da República. Promoción de enlace”, pp. 112-199.
Comeza cunha introducción na que pon de relevo as consecuencias da Guerra Civil para a cultura galega, analiza as
tendencias predominantes despois da guerra, establece dous períodos que son o de 1939 a 1962 caracterizado polo
intimismo, o neopopulismo, o neotrobadoris mo e o hilozoísmo e o de 1962 a 1975, dominado polo social-realismo.
A seguir, alude aos estudios críticos referidos a este período, para logo xa centrarse nos autores denominados como a
“Xeración da República”, comezando por sete poetas que escribiron obras máis alá do seu “confín académico ou
taxonómico” que foron Gonzalo López Abente, Eduardo Blanco-Amor, Fermín Bouza-Brey, Augusto Casas, Ánxel
Sevillano e Luís Pimentel, despois dos que se centra nos que conforman propiamente esta xeración, ofrecendo unha
breve biobibliografía e analizando as súas obras máis representativas. Remata aludindo aos autores Xavier Costa
Clavell, Eliseo Alonso e Xosé Neira Vilas.

- Román Raña Lama, “A xeración dos 50 e a poesía social”, pp. 200-239.
Parte das denominacións establecidas por Xosé Luís Méndez Ferrín para referirse aos autores nacidos entre 1930 e
1940, para logo analizar a suposta influencia do surrealismo e o existencialismo nestes autores. A seguir, céntrase na
denominada “Escola da Tebra”, dentro da que aparecen autores como Uxío Novoneyra,

Xohana Torres, Manuel María, Bernardino Graña ou o propio Méndez Ferrín, entre outros, para logo pasar á
“Corrente social-realista”, na que sitúa a Emilio Pita, Luís Seoane, Lorenzo Varela ou Celso Emilio Ferreiro.
- Xosé Manuel Dasilva, “Do epigonismo da poesía social-realista ós inicios da renovación estética”, pp. 240
283.
Nesta achega Dasilva atende ás coordenadas sociais e políticas do momento, prestando atención tamén ao nacemento
e importancia acadada polo movemento da canción galega “Voces Ceibes” e a súa preferencia polas composicións
de Celso Emilio Ferreiro. Tamén fai unha breve análise de aspectos como: a presencia da poesía social na historia
literaria galega, e a influencia de Celso Emilio Ferreiro e Longa noite de pedra no resto da literatura galega dos anos
sesenta e setenta e que considera como “un dos acontecementos máis importantes, se non o de meirande
transcendencia, da poesía galega moderna”. Da xeración dos 50 e da poesía social destaca a pegada do autor de
Celanova na obra doutros como Manuel María, Bernardino Graña, Uxío Novoneyra ou Méndez Ferrín, dos que
ofrece algunhas claves, para pasar logo a aqueles autores máis mozos definidos entre o termo “epígonos” ou
“novísimos”. Finalmente, céntrase na antoloxía Os novísimos da poesía galega/Los novísimos de la poesía gallega,
achegándose á concepción poética e aos autores que aparecen seleccionados nesta e entre os que figuran nomes
como Farruco Sesto Novás, Lois Diéguez, Alfredo Conde ou Darío Xoán Cabana, ademais de achegarse á evolución
posterior dalgúns destes autores e a aqueles que engloba dentro da renovación estética.

- Mª Xesús Nogueira, “A poesía de fin de milenio: os anos oitenta”, pp. 288-363.
Partindo do ano 1976, diferencia tres etapas no desenvolvemento da lírica galega que son a de “renovación poética”,
a da “década dos oitenta” e a “década dos noventa”. Este capítulo céntrase nas dúas primeiras, analizando na
renovación aspectos como “a fin da poesía social”, “o ambiente social, político e cultural” do momento, os “grupos
poéticos” que xorden como Rompente, Cravo Fondo, Alén ou De amor e desamor, ademais de atender á importancia
de revistas como Dorna, Festa da palabra silenciada ou Luzes de Galiza, sen esquecer outras publicacións como
Escrita, Ólisbos ou Bonaval; aos premios literarios como o Concurso Nacional de Poesía O Facho, o Celso Emilio
Ferreiro, o Cidade da Coruña e de Ourense ou o Fernando Esquío; ás antoloxías e estudios temperáns e aquelas
voces consideradas renovadoras en discusión sobre a postura a tomar entre a “escrita arredista”, a “escrita da
normaliade” ou a “escrita filolusista”. A seguir, céntrase na poesía dos anos oitenta comezando cunha
caracterización na que explica a dificultade de atopar os trazos definitorios destes autores entre os que apunta a
“preocupación polos aspectos formais” ou “a apertura temática”, para pasar logo á ampla nómina de escritores,
grupos e tendencias desta década, dende Manuel Forcadela, Román Raña ou Paulino Vázquez Vázquez ata
Miguelanxo Murado, Ramón Caride Ogando ou Xosé Carlos Caneiro.

- Iris Cochón Otero, “A poesía de fin de milenio: o reaxuste dos anos noventa”, pp. 364-417.

Achégase á producción poética galega dos anos noventa estructurándoa en cinco apartados diferentes nos que
comeza expoñendo as coordenadas desta poética a través da “continuidade e a mudanza” que supuxo con respecto á
década anterior, baseándose na influencia da periferia xeográfica e xenolóxica, ademais das dificultades que
comporta historiar o contemporáneo. Tamén atende aos “cambios no monopolio do campo poético” aludindo ás
polémicas xurdidas dentro dun campo que supón o corenta por cento do volume editorial galego; ao “devalar
xeracional” no que diferencia entre as tendencias apolíneas e as dionisíacas, como organización provisoria, con
alomenos cinco unidades xeracionais que comezaron a súa andaina nesta década; aos “mediadores como apoiaturas
da mudanza”, nos que trata o papel que desenvolve a crítica como forma de canonización, o estímulo que supoñen os
recitais, as coleccións e as revistas ou as polémicas xurdidas e a súa difusión, exemplificadas nas protagonizadas por
Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Chus Pato e Rafa Villar. Isto amplíase nos apartados posteriores que aparecen baixo os
epígrafes de “Periferia e posmodernismo crítico”, no que alude ao desenvolvemento cultural que conlevou unha
asunción plena da modernidade; a “Renovación axiolóxica e mutación poética” afondando en aspectos como a
“concepción e función da poesía”, os “modelos e referentes”, as “canles de difusión e formas de atracción”, nas que
atende ao papel dos lectores; e a “linguaxe literaria”. Segue coa “Dinámica poética nos anos noventa e as correntes
dionisíacas” onde se achega aos autores que se incorporan ao corpus (con predecesores como Antón Lopo ou Lois
Pereiro e “niveladores co apolíneo” como Miro Villar, Gonzalo Navaza e Arturo Casas) e establece unhas “liñas
internas de diferenciación dionisíaca” onde atopamos o chamado “discurso da naturalidade con autores como

Rafa Villar, Emma Couceiro ou Fran Alonso, e a chamada “desmontaxe do hexemónico”, onde introduce nomes
como María Xosé Queizán, Lupe Gómez ou Yolanda Castaño, rematando coa “postura postsublime” de Manuel
Outeiriño, Xabier Cordal, María Cebreiro ou Chus Pato.
- Xosé María González Xil, “As relacións literatura-arte”, pp. 418-439.
Ademais dun apartado inicial introductorio, González Xil establece catro grandes apartados na análise deste diálogo
entre arte e literatura, nos que comeza pola relación entre a poesía e a pintura, onde aparecen nomes como Álvaro
Cunqueiro, que se refire a obras pictóricas en Dona do corpo delgado (1950) ou Herba aquí e acolá (1980);
Bernardino Graña con poemas dedicados a pintores como Luís Seoane, o mesmo que Uxío Novoneyra a Reimundo
Patiño ou Laxeiro; Miguelanxo Murado ou Miguel González Garcés. No segundo apartado refírese á “Literatura
Visual”, na que diferencia entre os “emblemas, xeroglíficos, enigmas, labirintos e caligramas”, logo as “palabras en
liberdade. Caligramas e poema visual” presente nalgúns ensaios de nomes como Euxenio Montes, Vicente Risco ou
Manuel Antonio; o “texto visual” ensaiado polos homes de Brais Pinto, en especial Novoneyra e máis tarde por Lino
Braxe, Pepe Cáccamo ou Xelís de Toro; e remata este apartado achegándose aos “xéneros híbridos” como o cartel de
cego, Cousas ou o cómic. A seguir, centra a súa atención nos “poetas pintores” e nos “pintores poetas”, facendo un
percorrido por aqueles nomes que ao longo do século XX cultivaron ambas artes en maior ou menor medida, caso de
Castelao, Luís Seoane, Ángel Johán, Tomás Barros ou Reimundo Patiño, entre outros. Finalmente, en “Críticosliteratos” achégase

brevemente a aqueles que cultivaron tanto a creación coma a crítica, onde comeza polo papel de Vicente Risco,
segue por Xohán Vicente Viqueira, Evaristo Correa Calderón e remata con Xavier Seoane.

Parte III:
- Laura Tato Fontaíña, “O teatro desde 1936”, pp. 442-511.
Traballo no que se aborda a situación do teatro galego despois da Guerra Civil. Comeza cunha breve introducción na
que fai unha pequena achega á situación na que se atopaba esta arte no momento da contenda e as características
propias que presenta fronte ás demais literaturas. A seguir céntrase nas actividades dramáticas que estudia a través
da situación creada en “A posguerra”, coa importancia e labor do “Teatro Independente”, logo no paso cara a o
“Teatro Profesional” e o “Teatro Institucional”. Nun terceiro punto dáse ampla información sobre as “Publicacións”
que foron aparecendo no eido dramático, para pasar de seguido á “Literatura Dramática” na que comeza pola “Lenta
andaina dos anos cincuenta”, co teatro vangardista, o das irmandades e o da angustia existencial, pasa logo á análise
do labor desenvolvido polos “Certames dos anos sesenta: o Certame do Miño e o Concurso Castelao” e o chamado
“Grupo de enlace” con autores como Otero Pedrayo, Blanco Amor ou Álvaro Cunqueiro, para rematar con “O grupo
Abrente e as últimas promocións”, onde estudia pormenorizadamente as obras achegadas por abondosos autores
aínda hoxe en plena actividade como Vidal Bolaño ou Xesús Pisón.

- Luís Pérez Rodríguez, “O teatro na emigración”, pp. 512-527.

Despois dunhas consideracións previas sobre o teatro como escenario de identificación, dáse paso ao estudio de “O
teatro galego no Río da Prata”, no que se fala do labor levado a cabo dende o rexionalismo, a partir das Irmandades
da Fala e da Xeración Nós. Tamén se salienta a renovación que supuxo para o teatro nos anos trinta o labor de
Fernando Iglesias “Tacholas” e as obras de Daniel Varela Buxán xunto coa súa dona Maruxa Villanueva. Céntrase a
seguir no labor desenvolvido pola Agrupación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas (AGUEA) e remata
cuns trazos sobre os novos horizontes teatrais que se abren despois dos anos sesenta e o contacto que se establece
con Galicia despois da dictadura.
Referencias varias:
-Amaia Mauleón, “El Proyecto Galicia presenta la serie Literatura, coordinada por Darío Villanueva”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 23 febreiro 2001, p. 43.
Dáse conta da presentación do primeiro tomo da serie “Literatura” do Proxecto Galicia de Hércules de Ediciones,
proxecto que leva distribuídos, segundo o seu editor, máis de medio millón de tomos. Indícase que

no acto, que tivo lugar na Fundación Penzol de Vigo, participaron Francisco Fernández del Riego, que salientou a
atención prestada á literatura galega da emigración; Darío Villanueva, coordinador da serie; Francisco Rodríguez
Iglesias, presidente da editorial; e Isaura Abelairas, concelleira viguesa. Alén disto, comunícase que esta serie contará
cun total de seis volumes, que sumarán máis de tres mil páxinas, para os que serán necesarios máis de cen autores.

- Efe, “Darío Villanueva, presentou onte en Lugo o novo volume de literatura do Proxecto Galicia”/ “La Xeración
Nós, protagonista del tercer tomo de ‘Proyecto Galicia”, O Correo Galego/Diario de Pontevedra, “AFA”/
“Cultura&Ocio”, 7 xullo 2001/8 xullo 2001, p. 34/p. 61.
Infórmase da presentación en Lugo do terceiro volume do “Proxecto Galicia” no seu apartado de literatura. Recolle
as palabras de Darío Villanueva nas que salienta que se trata dun proxecto colectivo, rigoroso e de grande
actualidade. Lembra, ademais, o rector da USC que con este volume se supera o ecuador da publicación. Descríbese
o contido desta entrega e noméanse os responsábeis.
-Efe, “El rector Darío Villanueva afirma que las letras gallegas viven hoy ‘su mejor época”, El Correo Gallego,
“Cultura”, 17 novembro 2001, p. 66.

Fai alusión á presentación do IV volume da área de literatura do “Proxecto Galicia”, promovido pola editorial
Hércules e dirixido polo filólogo Darío Villanueva, quen sinalou que estamos nunha época “como nunca houbo nas
letras galegas”. Falou tamén da existencia dun grupo importante de creadores, dos instrumentos de mediación
literaria e do público.

Toro, Suso de, A carreira do salmón, ed. de Maruxa Guitián, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Crónica, 2001, 319 pp. (ISBN: 84-8302-703-8).
Maruxa Guitián, a encargada desta edición, abre o volume cun “Limiar” no que explica que se trata dunha selección
de artigos publicados por Suso de Toro (Santiago de Compostela, 1956) ao longo de case unha década en distintos
medios —La Voz de Galicia, Diario 16, A Nosa Terra, El Periódico de Cataluña, El País, Luzes de Galiza, Vieiros,
Internet...—, co obxectivo de que non rematen no esquecemento. Sinala tamén que se trata de textos que abranguen
varios temas, “desde a realidade máis próxima a nós, o día a día, ata as transformacións dun pensamento que afectan
ao individuo e á sociedade de hoxe”, e que neles se percibe a evolución da mirada dun escritor que esculca o mundo.
Finalmente anuncia a publicación dun volume que recompilará artigos referidos a cuestións literarias e artísticas e
salienta a recuperación neste libro dalgúns textos inéditos, ben por seren rexeitados pola prensa ben porque o autor
non chegou a envialos ao prelo. A seguir comezan os artigos, agrupados en función da súa temática en oito
epígrafes: “O mundo na cabeza”, “Seitura e sementeira”, “O mundo é delas”, “Travesías”, “Identidades”, “Rúas e
rueiros, campos e cidades”, “As palabras e as súas sombras” e “Aires do meu lugar”. Remata o libro cun epílogo de
Suso de Toro, escrito tralos atentados do 11 de setembro, feito que lle serve para reflexionar sobre a traxedia e a
sociedade americana e ao mesmo tempo sobre a situación de Galicia ao longo destes anos de democracia.

Referencias varias:
- Alberto Quian, “Suso de Toro: ?Pretendo animar e convence-la xente para cambia-la realidade social’, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 5 decembro 2001, p. 39.
Achega ao libro de Suso de Toro A carreira do salmón. Sinálase que a obra é un conxunto de textos xornalísticos
publicados e outros inéditos recompilados por Maruxa Guitián, nos que se plasma a realidade social e política do
tempo actual. Recóllense tamén as palabras do autor que incide no carácter subxectivo do libro e na plasmación dos
seus “proxectos, argumentos, ideas, propostas, críticas”,etc.
-B. R. S., “Suso de Toro recopila en una antología su obra periodística”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 decembro
2001, p. 34.
Infórmase da presentación na Casa do Libro de Vigo do traballo de Suso de Toro A carreira do salmón, no que se
recolle unha selección da súa obra xornalística. O libro, editado por Xerais, recolle unha serie de artigos nos que o
escritor reflexiona sobre temas da actualidade, o debate sobre a legalización das drogas, a contaminación, as novas
tecnoloxías, etc.

- Olalla Limeres, “Suso de Toro: ‘Hace 25 años teníamos más libertad que ahora”, Atlántico Diario, “Vigo”, 5
decembro 2001, p. 16.
Fai referencia á presentación en Vigo do libro A carreira do salmón, onde o escritor Suso de Toro, coa axuda de
Maruxa Guitián, recompilou unha serie de cen colaboracións publicadas en diferentes medios de comunicación.

- Francisco Castro, “A carreira do salmón”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 6 decembro 2001, p. 14.
Breve comentario sobre a presentación de A carreira do salmón, traballo de Suso de Toro no que recolle cen artigos
nos que reflexiona sobre temas de interese e de actualidade. Informa, por outro lado, dos asuntos que tratou o
escritor na presentación, como a polémica que mantivo a Xunta de Galicia con el, a dualidade dos mundos nos que
está inmerso, a de creador e a de cidadán crítico e as súas ideas sobre o mundo e sobre Galicia.

- A.N.T, “Suso de Toro”, A Nosa Terra, nº 1012, “Fin de semana”, 13-19 decembro 2001, p. 35
Entrevista a Suso de Toro na que fala do seu libro A carreira do salmón. O escritor afirma que a serie de artigos
recompilados neste libro son moi “belixerantes” e “duros” para o lector, que hai nel moitas frontes

abertas e que actúa como punta de lanza. Por último, dá a súa visión particular sobre o estado actual da cultura
galega, sobre o sentir pesimista no que está inmerso, poñendo como exemplo da súa mágoa por un país que “devora
xeracións” o feito de que tres autores como Xavier Queipo, Miguel Anxo Murado e Xelís de Toro teñan que estar
fóra.

Torres, Xohana, Eu tamén navegar: discurso lido o día 27 de outubro de 2001 na acto da súa
recepción, pola ilustrísima señora dona Xohana Torres e resposta do excelentísimo señor don
Salvador García-Bodaño, A Coruña: Real Academia Galega, outubro 2001, 36 pp. (ISBN: 8487987-28-1).
Folleto no que se recolle o discurso de ingreso de Xohana Torres (Santiago de Compostela, 1931) na Real Academia
Galega e a resposta de Salvador García-Bodaño. Comeza facendo un percorrido pola figura de Aquilino Iglesias
Alvariño, do que lembra a súa vida e a súa obra, e do que sinala que recibiu unha grande influencia. Por outro lado, e
coma se fose unha viaxe retrocede no tempo evocando a súa infancia e as paisaxes que a marcaron, sobre todo a
paisaxe atlántica e a cidade de Ferrol, onde tivo por primeira vez o contacto co mar. Así mesmo, recorda as lecturas
que despertaron nela inquietudes como lectora e que tiveron unha grande influencia, dá referencias da Odisea, das
cantigas medievais, da literatura gaélica, da poesía de Manuel Antonio, etc. Finalmente fai un chamamento ás
mulleres para ter máis protagonismo na actual sociedade e reitera a idea dunha maior presencia feminina no seo da
Academia. Na resposta de Salvador García-Bodaño, este comeza sobranceando a obra que a autora elaborou ao
longo da súa vida e agradecendo que no discurso fale da súa vida e vivencias, en especial da influencia da súa avoa
materna, como transmisora da lingua, e de Carballo Calero, como profesor que lle descubriu a imaxe culta de Galicia
e a súa historia. Fai un repaso pola súa traxectoria, dende a vocación temperá de escritora, os seus poemas en revistas
como Proa,

Aturuxo, Vieiros ou Grial, ou a súa participación no grupo teatral Teatro Estudio de Ferrol. Tamén alude ao seu
contacto con autores como Celso Emilio Ferreiro ou Francisco Fernández del Riego, quen impulsou a publicación en
1957 da súa primeira obra Do sulco. Repasa a súa producción poética con obras como Estacións ao mar (1980), e
Tempo da ría (1992); a súa producción teatral con A outra banda de Iberr (1965) e Un hotel de primeira sobre o río
(1968); a producción narrativa, Adiós, María (1971); ou a de literatura infantil con obras como Polo mar van as
sardiñas (1968) e Pericles e a balea (1984), para rematar aludindo á temática da obra e dándolle a benvida en nome
de todos os académicos.

Referencias varias:
- C. Franco, “Los poetas estamos preparados para rastrear todo tipo de fondos”, El Ideal Gallego/Diario de Ferrol,
“A Coruña”/ “Ferrol”, 28 outubro 2001, p. 20/ p. 17.
Infórmase de que Xohana Torres se converteu no terceiro membro feminino da Real Academia Galega tras ler
o seu discurso de ingreso, que foi respondido por Salvador García-Bodaño. Dise que Xohana Torres valorou na súa
intervención a figura do poeta e da poesía, lembrou a Aquilino Iglesia Alvariño e amosou o seu compromiso coa
institución na que vén de ingresar.

- C. Vidal, “Os poetas festexan a entrada de Xohana Torres na Académia”, A Nosa Terra, nº 1006, “Guieiro
Cultural”, 31 outubro 2001, p. 19.
Informa do discurso de ingreso de Xohana Torres na Academia da Lingua Galega na sesión do 27 de outubro
facendo especial fincapé no valor da súa entrada na institución como poeta e como muller. Tras aludir á numerosa
presencia de poetas que arrastrou Xohana Torres ao acto, destaca o feito da volta da escritora á escena pública, da
que leva moitos anos afastada, e dá conta do protocolo. Finalmente, reproduce algunhas das ideas do discurso,
titulado simbolicamente “Eu tamén navegar”, que xirou en torno a referencias biográficas e literarias. En cadro á
parte informa da decisión das editorias A Nosa Terra, Sotelo Blanco e Bahía de seguir co seu proxecto de unión para
crear un selo editorial enfocado aos libros de textos tralo anuncio da retirada de Galaxia. Tamén se reproducen as
declaracións de Damián Villalaín, Fabiola Sotelo e Xosé Fernández Puga sobre esta nova etapa dun proxecto que
seguirá apostando pola apertura a novas editoriais, por aumentar a competitividade na comercialización e
distribución e polo compromiso por fornecer materias de cualidade e dende unha perspectiva galega.
-Xosé Martínez Couselo, “Eu tamén navegar, Granma e a Condesa”, O Correo Galego, “País, paisaxe e paisanaxe”,
18 novembro 2001, p. 2.

Alúdese, nun primeiro momento, ao discurso lido por Xohana Torres no seu ingreso na Real Academia Galega co
título “Eu tamén navegar”. Faise referencia tamén ao discurso de ingreso na Academia de Xosé Neira Vilas titulado
“A cultura galega en Buenos Aires 1950-1960”. Por outro lado, coméntase que hai moitos autores galegos con obra
en castelán que non hai quen os edite, e ponse como caso a Julio Camba, Concepción Arenal, Wenceslao Fernández
Flores, Victoriano García Martí, e outros. Afírmase que sería “un bo negocio” publicar as súas obras, ademais de
prestar “un bo servicio á cultura”.

VV. AA., Abrindo as portas ao San Froilán 2000, Lugo: Concello de Lugo (Concellería de
Cultura e Educación), xullo 2001, 119 pp. (DL: VG-596-2001).
O volume acolle diferentes discursos e colaboracións que xiran arredor de Lugo, do San Froilán e, principalmente, da
súa muralla. Divídese en dúas partes, funcionando a primeira como “presentación” que se abre cos prólogos
institucionais nos que se sinala que este ano lles toca aos literatos ofrecer “a mirada abstracta da realidade destas
pedras” e faise unha pequena descrición das colaboracións de cada autor. A seguir, recóllese o pregón do San Froilán
2000, a cargo de Felipe Arias, quen tamén alude ao insigne monumento lugués, á cidade e ás súas festas. Na segunda
parte achéganse os escritos dos autores participantes na idea de ofrecer un “retrato” de cada unha das portas da
muralla. Así, Marica Campo fala da “Porta do Cárcere ou do Bispo Izquierdo”; Paco Martín da “Porta do Bispo
Aguirre”; Isidro Novo da “Porta Falsa”; Carmen Blanco da “Porta Nova”; Xulio Xiz da “Porta da Estación”; Antón
Grande da “Porta de San Fernando; Xosé Miranda da “Porta do Bispo Odoario”; Antonio Reigosa da “Porta de San
Pedro”; Lois Diéguez da “Porta Miñá”; e Xosé de Cora da “Porta de Santiago”. Todos eles, dende o singular xeito de
escribir, salientan a relevancia da porta que lles tocou describir, amais de rescatar os recordos persoais sobre estas.
Péchase co discurso laudatorio de Mª López Sánchez da “Ofrenda floral a Rosalía de Castro”, no que se subliña o
papel simbólico da egrexia escritora. Todas as colaboracións van precedidas dunha breve biografía de cada autor.

Referencias varias:
- Sonia Castro, “A revista ‘Xistral’ abre “fiestras” ó talento creativo dos novos lucenses”, El Progreso,
“Sociedad/Cultura”, 27 setembro 2001, p. 74.
Informa da presentación conxunta do volume Abrindo as portas ao San Froilán 2000 e do cuarto número da
publicación Xistral no centro cultural Uxío Novoneyra. Sintetiza as palabras pronunciadas neste acto por Felipe
Arias, pregoeiro das festas lucenses no 2000, e por Camilo Gómez, coordinador da revista.

VV. AA., Castelao no seu tempo. Unha perspectiva ourensá, Ourense: Concello de Ourense
(Concellería de Cultura), col. Auria, nº 3, marzo 2001, 141 pp. (ISBN: 84-8762347-6).
Recóllense algunhas das actividades desenvolvidas na cidade de Ourense co gallo do cincuenta aniversario da morte
de Castelao. Fálase brevemente das exposicións “175 debuxos de Castelao” e “Castelao para nenos”, da proxección
da película biográfica Castelao, da presentación do libro As imaxes de Castelao. Fotobiografía (2000), do
espectáculo teatral Castelao, sempre da compañía Espello Cóncavo e mais da inauguración dunha escultura en
homenaxe a Castelao na praza da Imprenta. O volume céntrase no ciclo de conferencias “Castelao e o seu tempo.
Unha perspectiva ourensá”, do que se inclúen todos os seus relatorios, e presenta tamén un “anexo” con referencias á
presencia de Castelao na Cidade das Burgas. Detállanse a seguir os textos íntegros de cada un dos relatores
participantes no ciclo de conferencias “Castelao e o seu tempo. Unha perspectiva ourensá”, que tiveron lugar no
edificio Simeón de Ourense, entre o 17 e o 30 de outubro de 2000, e nun “anexo”, á parte da reproducción –por
primeira vez dende a súa publicación en 1922– das viñetas e dalgunhas cabeceiras de Castelao no periódico
ourensán La Zarpa:
- Francisco Fernández del Riego, “O universo literario de Castelao”, pp. 15-26.

Reflexiónase sobre o universo literario de Castelao centrándose nas vivencias que dende 1931 tivo o autor deste
artigo con relación á personalidade e á obra do rianxeiro. Comézase describindo as características físicas de
Castelao e a falar das súas pinturas sobre o mundo paisaxístico arousán. Faise un esbozo biobibliográfico de
Castelao que nos achega á súa proteica obra como debuxante-caricaturista, ensaísta, narrador e autor dramático.
Indícase que a querencia de Castelao pola súa terra natal se reflicte na maioría dos seus escritos e caracterízase ao
libro Cousas como o equilibrio entre o debuxo e a literatura ademais de presentar unha linguaxe popular e
escolleita. Apúntase tamén que a súa arte xorde da sinerxía entre o humorismo e a sensibilidade polas cousas que o
rodean e conclúese definindo ao autor rianxeiro como un “artista xenuíno, de rexa personalidade”.
- Henrique Monteagudo, “Castelao: esquema biográfico e esbozo de interpretación”, pp. 27-52.

Neste esquema biográfico de Castelao distingue tres grandes etapas: etapa formativa (1886-1916), etapa de plenitude
(1917-1936) –coas fases artística e política– e mais a etapa de declive (1936-1950). Na primeira delas descríbese que
despois da infancia e adolescencia, vividas en Rianxo, La Pampa e Compostela, comeza os estudios de Medicina.
Sinálase que se debatía entre a súa vocación persoal –artística e pública– e as imposicións de seu pai, mais que
estaba decidido a se realizar como artista. Indícase que na fin desta etapa é cando casa coa estradense Virxinia
Pereira e ten o seu único fillo. A segunda etapa caracterízase como o momento en que se producen os seus mellores
froitos na arte, na literatura, no pensamento e mais na acción

cívica e política. Sublíñase que esta etapa foi tronzada pola Guerra Civil e a dictadura de Franco e que nela se
diferencian dúas fases, a máis artística (1917-1926) e a máis política (1930-1936), que coincide co lustro
republicano. Na terceira etapa relátanse como as circunstancias lle impoñen un relativo relegamento da súa vocación
artística, a prol dunha actividade política cada vez máis intensa e comprometida, mais a contrafío dunhas
circunstancias persoais –exilio– e históricas adversas. Refírese ao seu percorrido no exilio ata se instalar
definitivamente en Buenos Aires onde estrea a súa única peza dramática Os vellos non deben de namorarse en 1941
e onde publica Sempre en Galiza (1944). Despois da descrición de cada unha destas etapas, Henrique Monteagudo,
achega o seu punto de vista sobre a “cuestión espiñenta e disputada dende hai tempo” de que se Castelao é ¿artista
ou político?. Apoiándose no testemuño de Castelao alude aos anceios de Castelao de ser “Presidente de Galiza” e
reproduce, en versión galega, o discurso de agradecemento pola multitudinaria homenaxe que lle tributaron os
galegos de Buenos Aires co gallo da publicación de Sempre en Galiza. Remátase coa relación dos fitos máis
salientábeis da carreira artística, literaria, política, pública e intelectual de Castelao.

- Xulio Francisco Ogando Vázquez, “As Lerias no adro de Castelao”, pp. 55-65.
Reprodúcese o artigo publicado orixinariamente como separata do Boletín de la Real Academia Gallega en 1975 e
como número extraordinario dedicado a Castelao con motivo do vintecinco aniversario da súa morte. Nel o seu
autor, Xulio Fernández Ogando, fai memoria dos acontecementos políticos e literarios do ano 1934.

Aparecen neste escrito todas as Lerias do adro –un novo xénero literario castelaiano– que achou o autor deste artigo,
xunto coa edición facsímile de tres cuartillas autógrafas manuscritas de Castelao, que tamén pertencen ás Leiras do
adro –que Ogando conservou durante corenta anos– e que foron escritas nos primeiros días do mes de abril de 1934.
Descríbese que nestas Leiras do adro Castelao manifesta o seu fino e acedo humor para reflectir a política daquela
altura como amosega da súa loita valente que o levou ao desterro. Remátase achegando algunhas notas da etapa do
desterro español en Badaxoz.
- Afonso Vázquez-Monxardín Fernández, “Castelao e América”, pp. 87-108.
Comézase falando da multiforme emigración galega cara a América e da contribución intelectual na formación da
idea emigratoria. Despois, centrándose na figura de Castelao, apúntase que o rianxeiro foi un dos máximos
contribuidores na formación do mito da emigración na súa cuádruple faceta literaria –con Retrincos, Os dous de
sempre, ambas as obras de 1934, ou Cousas (1926, 1929)–, debuxística –co álbum Nós (1931)–, ensaística –co libro
Sempre en Galiza (1944)– e vivencial, como integrante do mito da “quinta provincia” da Galicia emigrante.
Analízase a súa dobre condición de emigrante infantil e exiliado adulto. O exilio de Castelao xébrase en dous
períodos, o primeiro cando está en Nova York e en Cuba e o segundo ao se converter no símbolo da colectividade
galega en Buenos Aires. Afírmase que na capital arxentina tencionaba a superación partidista e a vontade de unidade
“étnica” ao redor do ideal común de Galicia. Refírese á importancia da figura de Castelao no afortalamento do pacto
“Galeuzka” e na formación do “Consello de

Galiza”, e á transcendencia da publicación de Sempre en Galiza. Descríbese tamén a “época negra” na que Castelao
foi ministro do goberno da República no exilio. Remátase este artigo referíndose á actividade política galeguista
desenvolvida na emigración logo da morte de Castelao, centrándose na refundición do “Consello de Galiza” en 1961
e no seu posterior esmorecemento.

- Anselmo López Morais, “Castelao en Ourense”, pp. 109-118.
Neste percorrido que repasa os momentos nos que Castelao estivo vinculado fisicamente coa cidade de Ourense,
comézase describindo o Ourense que coñeceu o xenio de Rianxo. Faise unha análise da relación de Castelao coa
Cidade das Burgas. Unhas veces co gallo de festivais de música –en 1911 coa tuna da Universidade de Santiago de
Compostela e ao ano seguinte integrando o coro Aires da Miña Terra de Pontevedra– ou en tres exposicións
artísticas –en 1912 no Liceo Recreo Ourensán e dúas en 1920, unha no Club de Tenis e outra no mentado Liceo–.
Outras motivadas por actividades de carácter político – nomeadamente dende 1930 a 1934 ano en que participa na
IIIª Asemblea do Partido Galeguista –, así como colaborando nalgún diario –La Zarpa (1920-1936)– e en revistas –
Mi tierra (1911) e Nós (1920-1936)– da cidade ourensá. Conclúese enumerando as homenaxes, conferencias e mais
exposicións que se desenvolveron en Ourense dende a morte de Castelao ata o ano 2000.

- Borobó, “Reforzando a estudiantina”, “Anexo”, pp. 121-122.

Reprodúcese o artigo publicado por Borobó, o 26 do mes da Candelaria de 1993, dentro da sección “Anacos” no
xornal La Región. Nel fálase da posibilidade, xa apuntada por Eduardo Blanco Amor, que sitúa contra 1905 ou
1906 a primeira visita de Castelao a Ourense como tuno compostelán, adiantándose así á data de 1911, ano no que
“si que actuou en Ourense” coa tuna da Universidade de Santiago de Compostela.
- Marcos Valcárcel, “Castelao en La Zarpa”, “Anexo”, pp. 123-125.
Descríbense as viñetas de Castelao aparecidas, entre o mes de marzo e o de San Xoán do ano 1922, no xornal
agrarista ourensán La Zarpa. Indícase que a primeira foi a titulada “No turreiro”, que é cualificada como un
“magnífico debuxo”, e móstrase que ademais debuxou varias cabeceiras de seccións como “Movemento Agrario” ou
a popular “Zarpazos” de Basilio Losada. Remátase enumerando o abano dos colaboradores do xornal La Zarpa e
apuntando que posibelmente Castelao deixou de colaborar nel debido a unha probábel “competencia cos seus
compromisos con outros medios xornalísticos galegos” daquela altura.
- Maribel Outeiriño, “Falando de Castelao”, “Anexo”, pp. 139-140.

Reprodúcese o artigo de Maribel Outeiriño publicado na sección “Historia en 4 tiempos” en La Región, o 29 do mes
de san Martiño de 1999, mais que fora redactado en 1974, con motivo do vintecinco aniversario da

morte de Castelao. Nel descríbese a exposición-homenaxe a Castelao celebrada no Liceo de Ourense que serviu para
que se xuntasen case douscentos artistas que participaron na exposición e mais para que Eduardo Blanco Amor e
Alonso Montero “fixeran as paces”. A reproducción do cartel desta exposición, obra de Conde Corbal, pecha este
artigo e este volume dedicado a Castelao.

Referencias varias:
- L. R., “Un libro de poesía y otro sobre Castelao elevan a 4 los números de la colección Auria”, La Región,
“Ciudad”, 28 abril 2001, p. 15.
Ver Valcárcel, Marcos (ed.), Ourense craro río, verde val. A cidade na voz dos seus poetas, no apartado II. 4 deste
Informe.
- E. Rodríguez, “Ourense, inspiración lírica”, La Región, “Cultura”, 1 maio 2001, p. 12.
Ver Valcárcel, Marcos (ed.), Ourense craro río, verde val. A cidade na voz dos seus poetas, no apartado II. 4 deste
Informe.

VV. AA., Xornadas sobre Lamas Carvajal, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción
Cultural), col. Difusión Cultural, nº 16, marzo 2001, 234 pp. (ISBN: 84-453-2976-6).
Volume no que se recollen as actas das xornadas celebradas en Ourense entre os días 21 e 22 de outubro de 1999
organizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural sobre a figura de Valentín Lamas Carvajal (Ourense, 18491906) e nas que se inclúen os artigos dos que damos conta a continuación:

- Carme Hermida Gulías, “Valentín Lamas Carvajal, catapulta do Rexurdimento”, pp. 11-28.
Enumera e describe as iniciativas nas que paticipou Lamas Carvajal ao longo do século XIX en prol da
reivindicación e dignificación do idioma galego, como a contribución á recuperación do prestixio da lingua; a
reclamación do cultivo literario, coa publicación de sete obras en galego; a reivindicación do uso oral; exhorto á
prensa como plataforma de cultivo da lingua; contribución á discusión sobre a normativa do galego e o modelo ideal
de lingua; contribución á creación da academia, ademais de ser un magnífico pintor da realidade sociolingüística da
Galicia da época.
- Pilar Vázquez Cuesta, “A personalidade de Lamas Carvajal”, pp. 31-52.

Analiza as concomitancias, vivencias familiares, o traballo literario, a popularidade acadada, a faceta como polemis
ta, e as influencias na súa poesía, que uniron o percurso vital de Lamas Carvajal e o do escritor portugués Antonio
Feliciano del Castilho e descata sobremaneira un aspecto que se ben compartían ambos, o defecto físico da
cegueira, separounos, pois deixou ao descuberto a calidade humana do galego, que soubo levar con dignidade a
resignación centrando os seus esforzos no traballo a prol de Galicia e do galego para demostrar que seguía a ser
útil, fronte ao escritor portugués que se convertiu nunha persoa amargada que buscaba a fama ante todo.
- Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, “O Catecismo do Labrego: textos e contextos”, pp. 53-66.
Depois de expoñer as orixes do xénero doutrinal, atendendo ás diferentes variantes estructurais que se deron, os
distintos catecismos que formaron a historia da Igrexa Católica e o éxito que o xénero acadou en Europa, onde se
converteu nun intermediario cultural moi eficaz para divulgar os variados saberes, aclara cal é o texto orixinario do
que parte Lamas: o catecismo católico actualizado no século XVIII polo padre Gabriel Menéndez de Luarca.
Compara a obra de Lamas con outras parodias de imitación do Astete que non considera literarias e, finalmente,
denuncia a perda de importancia que está a sufrir “unha obra que aínda encerra leccións fecundas para todos” debido,
dunha banda á laicización da sociedade e doutra, ao feito de non estar considerado como lectura obrigatoria nos
planos de estudio.

- Xavier Carro, “Burla e doutrina no catecismo do labrego”, pp. 69-76.
Fai unha análise de O Catecismo do Labrego (1888) atendendo ao seu contido e estructura e comparándoo co
Catecismo do Padre Astete, destacando as innovacións do texto lamasiano que radican, dunha banda no contido –o
humor é o alicerce de denuncia dos males do campesiñado– e doutra banda no nivel literario no que se introduce o
emprego do discurso dialóxico do catecismo, o cambio de rexitro lingüístico e a parodia do modelo doutrinal. Así
mesmo, explica como se amolda esta obra á imaxe do Lamas “católico fervoroso”, que se nos trasmitiu e cómo foi
posíbel que superase a censura da curia, mercede ao conformismo e mansedume, formas de resiganción cristiana,
que se derivan da lectura final do texto.
- X. L. Axeitos, “Agrarismo e redención no Catecismo do Labrego de Lamas Carvajal”, pp. 77-86.

Facéndose eco da obra de Hans Robert Jauss, Pour une esthètique de la rèception (1978), sostén a teoría dunha
lectura anticlerical da obra de Lamas Carvajal, sobre todo partindo da base de que todas as formas paródicas se ven
afectadas polo relativismo receptor. A partir de aquí, analiza a adaptación de O Catecismo do Labrego ao ámbito
social do momento, caracterizado polo agrarismo e a comunicación, e estudia a recepción no ámbito cultural do
labor crítico, ruralista e paródico de Lamas que, se dunha banda despertou xenreiras e polémicas, doutra erixiuse
como a inauguradora dunha forma de análise dos problemas galegos diferente e orixinal á que seguirían outras obras,
publicadas entre 1888 e 1915 que compartían con ela unha serie de

procedementos constructivos que “moi ben poderían constituír na literatura galega o xénero “parodia” ou “Sátira
paródica”, e que mesmo alongarían ese efecto paródico e crítico noutros campos.

- María Pilar García Negro, “Lamas Carvajal: a literatura utilitaria ao servizo da patria reivindicada”, pp. 87
104.
Estudio da significación de Valentín Lamas Carvajal no ámbito da poesía galega. Comeza criticando a exclusión do
autor do que chama “clasicismo na literatura galega”, logo explica o porqué dalgunhas das “definicións rotineiras”
(ruralista, costumista, queixumosa, folklorizante, etc.) aplicadas á literatura de finais do XIX, para centrarse na
figura de Lamas, analizando o contexto no que xorde a súa obra, a singularidade do escritor, marcado pola cegueira
que condicionou a súa percepción literaria en xeral, e a construcción da súa literatura, prestando especial atención a
súa producción literaria. Neste sentido, analiza un dos núcleos centrais da producción lamasiana, a determinación do
receptor, aspecto desatendido na análise da literatura renacente no século XIX, exemplificando co primeiro poema
do seu primeiro libro galego publicado (o “Ramiño Primeiro” de Espiñas, follas e frores (1874). Describe os eixos
temáticos centrais da súa poesía, que pasan pola identificación da clase social que ha ser o centro da representación
literaria, a exaltación dos productos galegos, o valor da cultura popular, a lírica elexíaca da heroína ou o heroe
popular, o desprezo ao país e a vanalidade dos poderes civís e relixiosos, así como a necesidade de que os galegos
reaccionen. Finalmente, recolle as impresións que ofreceron outros autores consagrados no ámbito literario galego,
en

concreto Ramón Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas e Eduardo Blanco Amor, sobre Lamas, “un escritor que ten
que deixar de ser o parente pobre do primeiro Renacemento da Literatura Galega”.

- Anxo Tarrío Varela, “O asubío espertador na poesía de Lamas Carvajal e o seu tempo”, pp. 105-132.
Estudia a poesía do século XIX centrándose no discurso ideolóxico rexeneracionista galego que naquel tempo foi
obxectivo central de toda actividade intelectual, citando as diversas composicións pertencentes a diferentes autores
nas que se fai alusión explícita á necesidade do “espertar dos galegos”, un espertar que tamén está presente na obra
do autor ao que se dedican as xornadas que, ao contrario que fixeran os escritores que o precederon, apela a ese
espertar con medidas concretas que se cifran na necesidade de acceder á instrucción e á industria: ao progreso. Neste
sentido, presenta composicións de autores como Añón ou Antonio de la Iglesia alusivas ao ferrocarril, un dos
símbolos do progreso máis recurrentes e do que a defensa ou rexeitamento se converteu nunha pedra de toque
ideolóxica, do que tamén botou man Lamas nas Cartas aos gallegos (1875), obra na que mellor se deixa ver o
talante progresista do autor.
- Anxo Gómez Sánchez, “Lamas xornalista: o contributo d’O tío Marcos da Portela á divulgación da literatura
galega decimonónica”, pp. 133-143.

Este traballo fai referencia á relación entre prensa e literatura no século XIX, centrándose na figura de Lamas
Carvajal e, máis concretamente, en O Tío Marcos da Portela. Dise que este xornal tivo que facer fronte anos máis
tarde aos propios xornais que xurdiran na súa imitación, como foron o Galiciano, A Monteira ou mesmo A Tía
Catuxa. Neste estudio saliéntase o interese de Lamas Carvajal pola creación de literatura en galego coa que poder
conseguir un rexurdimento da nosa lingua. Así é significativo o número de escritores que participaron neste proxecto
que abranguía diferentes xéneros literarios cos que se pretendía non só a divulgación da nosa lingua, senón tamén un
fomento da cultura entre os labregos.
- Mercedes Queixas Zas, “Lamas xornalista”, pp. 145-151.
A obra de Valentín Lamas Carvajal responde a dous polos diferenciados: dunha parte, a obra literaria e doutra, o seu
labor xornalístico. O estudio de Mercedes Queixas que aquí se presenta céntrase fundamentalmente nesta segunda
dedicación do autor ourensán, fundador da prensa galega contemporánea, con O Tío Marcos da Portela, que responde
a un fondo compromiso social de Lamas co país e, sobre todo, co idioma da súa xente.

- Marcos Valcárcel, “As claves do xornalismo de Valentín Lamas Carvajal”, pp. 153-175.

Coincidindo co 150 aniversario de Lamas Carvajal, Marcos Valcárcel dedica este estudio ao eido xornalístico no
que tanto sobresaíu o autor ourensán. Logo de facer unha presentación biográfica do autor homenaxeado e dos
aspectos xerais da súa obra, inicia o estudio dos proxectos xornalísticos de Lamas Carvajal entre os que dedica
especial atención, claro está, a O Tío Marcos da Portela, pero sen esquecer El Heraldo Gallego, nin El Eco de
Orense. Marcos Valcárcel analiza tamén de maneira pormenorizada outras claves do xornalismo de Lamas
Carvajal, como é o humor ou o perfil ideolóxico.
- Carlos Casares, “Apuntamentos para un estudio da poética de Lamas Carvajal”, pp. 177-182.

Neste estudio trátase o problema da vulgarización da obra de Lamas Carvajal e a escasa valoración desta. De feito,
segundo se nos apunta neste traballo, os estudios realizados sobre a obra do autor ourensán non van máis alá do
anecdótico ou biográfico. Carlos Casares céntrase nestas páxinas no estudio da función poética que presenta a obra
do citado autor.
-Xesús Alonso Montero, “O tío Marcos da Portela: caracterización dunha experiencia periodística singular e estudio
das súas estratexias e da súa eficacia”, pp. 183-195.
Neste estudio faise un achegamento á caracterización do xornal que Valentín Lamas Carvajal publica por vez
primeira o día 7 de febreiro do 1876: O Tío Marcos da Portela. Trátase do primeiro xornal escrito

integramente en galego e dirixido para un público fundamentalmente campesiño e pouco letrado tal e como indica o
propio subtítulo do xornal: “Parrafeos co pobo gallego”. O nome do que primeiramente comezou sendo unha
publicación quincenal e axiña se convertiu en semanario, é o dun campesiño de Monteporreiro que coñecía e falaba
de xeito peculiar o galego e do que o mesmo Padre Sarmiento fora grande admirador. A través deste estudio
chegamos a coñecer de xeito máis concreto a historia desta publicación así como as súas características.

- Esperanza Mariño Davila, “Catecismu del Llabrador: a herdanza astur dun inconformis ta”, pp. 197-209.
Comeza este estudio facendo unha contextualización histórica do período coñecido como a Restauración (18741902) na que se inscribe a obra Catecismo do labrego (1889), da autoría de Valentín Lamas Carvajal. Anos máis
tarde, a imitación deste libro, xurdiu Catecismu del Llabrador no 1898 e que asina Frai Verdaes, o heterónimo baixo
o que se agachaba Antonio Fernández Martínez. Neste traballo, logo dunha referencia á biografía deste autor
asturiano, realízase un estudio centrado na obra Catecismu del Llabrador e no que se tratan tanto temas formais
coma de contido.
- Xosé Manuel Salgado, “Otero Pedrayo no centenario de Lamas Carvajal”, pp. 221-228.

Comeza este traballo de Xosé Manuel Salgado referíndose á singularidade do ano 1949, ano no que se comeza un
“proceso da recuperación cultural de Galicia” e ano tamén no que se celebra o centenario de Valentín Lamas
Carvajal con diferentes eventos conmemorativos que se refiren neste estudio. Coméntase que Otero Pedrayo é un
dos participantes nos actos que se desenvolveron en lembranza do autor de Catecismo do labrego e neste traballo
recóllense as palabras que pronunciou en tal ocasión.

VV. AA., Congreso sobre Castelao, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de
Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción Cultural), col. Difusión
Cultural, nº 18, marzo 2001, 483 pp. (ISBN: 84-453-3001-2).
Actas do congreso arredor da figura de Daniel Manuel Alfonso Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886-Buenos Aires,
1950) celebrado en Rianxo entre o 25 e o 29 de xaneiro de 2000, organizado pola Dirección Xeral de Promoción
Cultural, nas que ademais dunha presentación institucional se inclúen as colaboracións das que agora damos conta:.

- Francisco Fernández del Riego, “O artístico-literario e o político no grande idealista”, pp. 11-20.
Ademais de referirse ao nacemento de Castelao en Rianxo e á súa marcha a Arxentina, dáse conta dos estudios que
realizou e dalgúns dos cargos que desempeñou. A seguir, alúdese ao seu labor como artista e fanse certos
comentarios sobre a súa producción literaria, o seu estilo e a lingua empregada nos seus textos. Así, apúntase que en
Retrincos (1934) a habelencia contística de Castelao adquiriu forma definitiva, aínda que os precedentes dos seus
dotes narrativos agromaron nos libros de Cousas, onde o literario e o artístico se equilibran e se amosa unha galería
de cadros da nosa vida contemporánea. Por outra parte, indícase que en Os dous de sempre (1934) se consagrou
como novelista e que Os vellos non deben de namorarse se trata dunha síntese artística, onde gañan papel esencial o
amor e a morte de tres vellos imprudentes. Tamén se fala da súa

identificación coa terra natal, de feito un dos camiños que seguiu no seu labor de investigación foron os da arte
popular, e do contido da súa obra Sempre en Galiza (1944).

-Xosé M. Salgado, “Presencia de Daniel R. Castelao na vida e na obra de Ramón Otero Pedrayo. Crónica dunha
amizade”, pp. 21-52.
Por medio de textos varios e cartas, dá conta de cómo xu rdiu o contacto entre Castelao e Otero Pedrayo e das súas
vivencias como deputados na capital de España, Trasalba, Santiago de Compostela ou Buenos Aires. Alude á
consideración que Otero tiña do seu amigo “un home marcado pola fatalidade da cegueira (...) e pola do desterro”, e á
opinión que tiña sobre a súa personalidade, obra e condición de médico, pois considera que se non o fora, non a tería
creado. Sinala que estes dous autores compartían ideas similares respecto da sociedade industrial e capitalista que
rexeitaban e acolle a opinión de Otero sobre o labor xornalístico e plástico de Castelao, ademais de apuntar que lle atopaba
afinidade con Pondal e, sobre todo, con Rosalía de Castro. Finalmente, recolle o testemuño oteriano respecto da lembranza
que lle suscita o Castelao desterrado e

o Castelao morto e reproduce o relato “Xureliña”, no que Otero se baseou nunha muller que, arrastrada polas augas
lamacentas da vida, xa vella, gardaba en Compostela unha lembranza imperecedeira de Castelao.
- Xaquín Agulla, “Castelao, a nosa conciencia”, pp. 63-66.

Comeza salientando os textos que Castelao denominou “cousas”, xa que considera que dende eles se poden
explicar e interpretar outros títulos como Un ollo de vidro, Retrincos ou Os dous de sempre. Considera que este
“microxénero” da literatura galega se explica dende a súa vocación de artista plástico, de caricaturista e de
humoristas dos de antes, que presentaban arquetipos, sen caer na ruindade da privacidade ou no defecto físico.
Asemade, comenta que a ollada intelectual de Castelao disecciona a realidade social con bisturí hermenéutico e
mellorando a faciana dos que sofren a traxedia humana. Tamén opina que hoxe non hai literatura con semellante
sutileza e honradez co país e que a brevidade dos citados textos está determinada pola pedagoxía a través da síntese
de pensamento. Finalmente, reproduce textos da obra de Castelao.
- Manuel Rosales, “Aspectos estilísticos da prosa narrativa de Castelao”, pp. 67-74.

Comeza criticando a infravaloración da vea literaria de Castelao, debedora da que sofre o conto como xénero, e
afirmando que o rianxeiro subordinaba a literatura á súa cosmovisión da arte, onde a expresión debería estar
primeiro cá técnica. Sen embargo, este crítico cre que a sinxeleza, trazo máis representativo da súa narrativa, non
impide a busca da perfección formal, amosada nas moitas variacións e correccións que fixo nos seus textos. Tamén
cita como outros trazos de importancia máxima na conformación do seu estilo, o humorismo e a musicalidade,
acadada a cotío, para salvar as arideces propias das frases breves, mercé a coordinacións copulativas, reiteracións
diversas ou incluso paralelismos. Tamén ilustra a súa argumentación con abundantes

textos, entre outros, “Se eu fose autor” (Cousas), “Sabela” (Retrincos) ou “Era un meniño de manteiga” (Cousas).

- Xosé Manuel Dasilva, “Creación autóctona e literatura traducida en Castelao”, pp. 75-102.
Comeza confrontando as numerosas traduccións das que foi obxecto Castelao, para o que enumera as efectuadas ao
catalán, éuscaro e castelán, co pouco que se aplicou el a esta tarefa facendo a versión galega do poema bretón “Dom
Iann Derrien”. Ten en conta que o rianxeiro se integra nun grupo xeracional que se caracteriza polo seu europeísmo,
feito que ilustra coa divulgación que Risco realiza de Joyce, Tagore, Rimbaud ou Chesterton. Con todo, cre que esa
influencia continental non se acepta tal cal senón que se peneiraba o que resultaba útil para o proxecto políticocultural do nacionalismo: con Yeats preponderábase o elemento común celta, con Horacio intentábase depurar a
nosa literatura de medievalismos excesivos, e intencións similares explicaban as traduccións de Pokorny ou dos
poetas teutóns da Musa alemá. Deste xeito, Dasilva opina que as vangardas non triunfaron en Galicia pola carencia
dunha tradición suficientemente potente contra a que reaccionar e pregúntase se o hilozoísmo e o neotrobadorismo
non son, máis que formas galegas das vangardas, unha reacción tradicionalista contra elas. Tras isto, afirma que
Castelao concedía pouco valor á literatura traducida, pois a lingua formaba parte da obra, polo que se dedicou á
creación dunha arte de estro nidiamente galego, coas raíces cravadas na terra e na tradición. Consoante con esta
posición de desprezo dos modelos alleos, comenta a creación da cousa como xénero narrativo ou os moitos anos de

traballo que dedicou á redacción de Os vellos non deben de namorarse, onde primou o papel da cor e das máscaras
aínda contando coa influencia do teatro ruso.

- Borobó, “Castelao con Valle-Inclán”, pp. 103-129.
Informa de que Castelao coñeceu a Valle cando se desprazou a Madrid para se doutorar en medicina e que o volveu
ver moitas veces cando viviu na capital do estado a causa das súas obrigas políticas ou cando os dous viviron en
Galicia, xa no solpor da vida do vilanovés. Así mesmo, sinala que Castelao participou alomenos nun dos faladoiros
que se xuntaban arredor de Valle no Café de Levante, onde lle fixo por vez primeira unha caricatura. A seguir,
recolle a opinión dalgúns críticos: Wenceslao Fernández Flórez, que ve nas caricaturas do rianxeiro a pegada de
Valle; Eva Llorens, que acha influencias de Castelao en temas e personaxes valleinclanianos; ou José Antonio
Durán, que se fixa en que os dous colocan a acción no tempo dos avós, como fan os escritores do realismo máxico, e
acha no autor de Cousas fidelidade etnográfica, sobre todo no que atinxe aos defuntos. Neste sentido, Borobó coida
que se dá unha influencia recíproca entre os dous arousáns, pero recoñece que a de Valle en Castelao é previa e máis
intensa. Alén disto, comenta que o rianxeiro foi o encargado da escenografía para a estrea de Divinas palabras.

- Dolores Vilavedra, “As ideas literarias de Castelao”, pp. 131-143.

Debido á carencia dun desenvolvemento explícito das súas ideas literarias, Vilavedra efectúa unha aproximación indirecta,
centrándose primordialmente no seu pensamento estético e político xa que Castelao entendía o fenómeno artístico como unha
globalidade. Para a profesora universitaria esta panvisión é un trazo de modernidade pois non se deixa constrinxir polos moldes
xenéricos tradicionais e mesmo funde texto e ilustración (nas Cousas ou en Os dous de sempre) ou danza, pintura, mímica, música
e oralidade (para o seu teatro total). Coida que, para el, a literatura forma parte do Volkgeist, do que o humorismo, o saudosismo e
mais o lirismo serían características fundamentais. Así mesmo, enumera os trazos que deberían guiar a arte: orixinalidade,
enxebreza e verdade, mais o seu cerne estaría constituído polo ritmo, idea presente xa en Viqueira. Un dos aspectos que analiza
máis polo miúdo é o lirismo, relacionado coa paisaxe e que lle vale ao insigne rianxeiro para soster que a eclosión do castelán –
narrativo, épico, obxectivo e lóxico– rebentou a unidade lírica peninsular formada polo galego, o árabe e o catalán. Tamén se fixa
Vilavedra na conxugación de dous aspectos de difícil harmonía: a valorización do primitivismo, proba dunha cultura aínda apegada
ao pobo e á terra e que ten por diante os seus ciclos de desenvolvemento e esplendor, e da antigüidade, estimando positivamente o
apoxeo trobadoresco, que lle dá á literatura galega unha xinea máis elevada cás do español e portugués. Alén disto, comenta que
Castelao opina que o uso do galego é unha característica moi importante da nosa literatura mais non fulcral, argumento que lle
serve para defender a galeguidade de autores galegos que, como Valle, escriben noutras linguas pero reflicten un mesmo Volkgeist.
Así mesmo, admite que

o arousán se adhire ao europeísmo, pero non ao “cosmopolitismo papanatas”, e ve no fragmentarismo un dos trazos
esenciais da súa obra.

- Carlos Paulo Martínez Pereiro, “Para a avaliación (est)ética de Os vellos non deben de namorarse (por volta de tres
reservas básicas)”, pp. 145-167.
Esta análise da peza teatral de Castelao parte da idea da súa “especial entidade” debida ás décadas de profunda
reflexión do seu autor antes de crear esta obra. Considera que se reúnen na obra “unha prosa expresiva e estilizada,
unha cenografía calculada e efectiva e mais unha perfeita dosificación de elementos reais, fantásticos e simbólicos”.
Opina que é unha perfecta combinación de elementos do teatro decimonónico con outros que representan a
modernidade, para o cal recolle as principais críticas que se lle fixeron no seu momento e replícaas. Así, xustifica o
emprego de caretas como un trazo da “filosofía expresionista”; a inclusión de prólogo e epílogo didactizantes como
unha característica da súa xeración. Comenta, ademais, a subordinación da actividade literaria de Castelao, peza
teatral incluída, ao seu proxecto político. Unha das críticas que realiza a Os vellos non deben de namorarse é “o seu
inicial reaccionarismo misóxino” moi relacionado co anacronismo que representa a crítica ao “amor de vello”.
Finalmente, conclúe que o autor de Rianxo foi capaz de teorizar sobre o teatro e levar á práctica esa teorización.

- Antonio, Simón, “Os vellos...” desde a intuición”, pp. 169-173.

Esta breve análise de Os vellos non deben de namorarse pretende “crear un aquel de polémica e enriquecer, ou
enrarecer o debate, buscándolle outras caras á poliédrica proposta escénica que nos fai Castelao”. Opina que é
negativo o feito de que o autor rianxeiro entendese a súa obra teatral como parte dun todo, e que formase parte da
súa dimensión de “home comprometido social e politicamente”, co cal non chegamos a coñecer a posíbel evolución
teatral do rianxeiro. A parte máis polémica é aquela na que cualifica o texto como “soso, conservador, retrógrado e
mesmo antifeminista”, con eivas como o propio título ou a declaración de influencias. Finalmente, comenta a
montaxe do CDG dirixida por Manuel Areoso, caracterizándoa pola imaxinación e rebeldía con respecto á idea
inicial de Castelao.
- Henrique Monteagudo, “Castelao ensaísta. As primeiras “Verbas de Chumbo”, pp. 175-200.

Comeza este artigo referíndose a que un dos traballos fundamentais da Xeración Nós foi a creación dun prosa galega
non ficcional na nosa lingua, producción que, segundo Henrique Monteagudo, non está o suficientemente estudiada.
A seguir, e despois de facer unhas precisións terminolóxicas sobre o obxecto de estudio, céntrase na actividade de
Castelao como ensaísta, organizando os textos nos seguintes grupos: ensaio de arte, ensaio político-ideolóxico e
ensaio literario-cultural. A esta clasificación séguelle unha análise das Verbas de chumbo que comeza cunha
comparación e descrición das modificacións detectadas entre a primera publicación destes textos na prensa e a
posterior inclusión no Sempre en Galiza. A continuación caracteriza os textos polos seguintes trazos: o lirismo,
subxectivismo e continuas apelacións ao lector; a comparación ou

construcción paralelística na que se compara Galicia con Extremadura; o sentimentalismo; a ironía e o humor; a
expresividade a través de “imaxinería verbal” e descrición de “calidade pictórica”; e o afán didactizante e
moralizador. Considera que as prosas de Verbas de chumbo están ao servicio da mudanza ideolóxica observada no
Partido Galeguista na última etapa republicana.

- María Pilar García Negro, “Castelao: o que dá de si o pobo galego”, pp. 201-220.
Comeza desbotando interpretacións da obra de Castelao que a valoran pola súa polifacecia, pero que afirman que
non destacou en ningunha das vertentes artísticas que cultivou. Considera que toda a creación do rianxeiro vai
encamiñada a un obxectivo político, e só entendéndoa así chegaremos a comprender o verdadeiro nivel do autor de
Sempre en Galiza. Opina que o seu suxeito épico é “o pobo galego, a través de metonimias significativas; as
mulleres populares; os labregos; os mariñeiros; os emigrantes; os cegos; os nenos; os desposuídos...” A seguir,
refírese ao carácter profesional de Castelao como escritor e sostén que as orixes da súa narrativa hai que buscalas nas
estamp as gráficas publicadas na prensa da época. Sinala como principios caracterizadores da producción en prosa os
seguintes: o idioma, o tratamento específico da problemática das mulleres, os problemas da emigración e o
antirracismo. Finalmente, refírese á necesidade de abordar a obra de Castelao a partir de modelos propios e non con
“taxonomías aprendidas doutras culturas, doutras formacións sociais”. Como apéndice, reprodúcese un discurso en
castelán pronunciado nun acto de homenaxe que lle tributaron en Bos Aires o dous de xullo de 1944.

- Luz Pozo Garza, “Retrincos: expresionismo autobiográfico”, pp. 221-227.
Analiza o libro Retrincos (1934) en relación ao percurso autobiográfico que traza da vida de Castelao. Dos cinco
textos que conforman a obra destaca tres marcas fundamentais que “caracterizan un discurso evidentemente
expresionista”: a autobiografía, a tipificación e a estructura fílmica dos relatos. Seguidamente, dá conta do “Limiar”,
que achega a orixe de cada un dos contos e que atopa paralelo á peza Un ollo de vidro (1922) pola dramatización,
aínda que menos expresionista, de procesos mentais. En contraposición a esta introducción, os “retrincos” acadan un
maior tinte expresionista a través do humorismo, por exemplo, no tratamento do tema da morte.

- Mª do Carme Kruckenberg, “Castelao, cartas ós amigos, e na miña memoria”, pp. 229-242.
Dá a coñecer catro cartas inéditas de Castelao aos irmáns Antón e Ramón Vilar Ponte cedidas pola filla deste último,
Teresa Vilar Chao. Na introducción, fai unha breve semblanza de ambos os dous irmáns na que se destaca o seu
importante labor na dignificación da cultura e lingua galegas, así como o seu ideario político nacionalista, no que
influíu en gran medida Castelao, como así se amosa nestas misivas.
- Xesús Rábade Paredes, “A estilización literaria en Castelao”, pp. 243-248.

Reflexión sobre o discurso literario de Castelao que, coma o resto do seu labor artístico, asenta nunha característica
esencial: a estilización estética, mostra dun discurso dependente da función comunicativa e dunha actitude ética
que sustenta a súa concepción artística. Ao analizar este trazo esencial de Castelao procura as súas raíces no
sentimento popular e na anulación da dicotomía arte popular/arte culta, coa que o artista quere dignificar o
patrimonio popular. Así mesmo, afirma que o rianxeiro se sentía partícipe da renovación da estética galega e
procuraba unha personalidade propia (un novo estilo galego) que a entroncase co universal, mais ao contrario
doutros creadores galegos máis retóricos, xa que Castelao procura o esencial a través da síntese e da filiación co
expresionismo, a arte rusa e a arte popular. A continuación, explica a incidencia desta concepción artística na
literatura, que por veces se subordina ao elemento plástico nunha especie de discurso metaestético no que a
estilización se consegue por medio da “elaboración culta de temas e formas populares con técnica expresionista,
sincrética e pictórica”. Para rematar, asegura que o artista introduciu na nosa literatura unha modalidade narrativopictórica, as “cousas”, que ten antecedentes na literatura occidental (o “emblema”, que Castelao ensancha ata lograr
un microrrelato) e na cultura popular (o “cartel de cego”, que non deixa de ser unha narracción).
- Mª Camiño Noia Campos, “Notas para unha tipoloxía de Castelao escritor”, pp. 249-259.

Analiza a vertente literaria de Castelao servíndose como punto de partida das interrogantes formuladas no relatorio
que Teresa López e X. Mª. Dobarro presentaron no Congreso Castelao (1989). Delas tira unhas primeiras
impresións: que foi un profesional das letras que traballou cumprindo o programa nacionalista de creación dunha
prosa galega e que a súa foi unha loita por ser escritor. Tras sinalar que, en cambio, non asumiu a súa literatura
como facía coa obra pictórica e a caricaturística, explica que o seu servicio ao país se manifestou tanto na creación
do corpus da prosa en galego coma no uso da literatura como medio propagador do seu ideario. Céntrase,
posteriormente, na visión ruralis ta que impregna a súa prosa e que evidencia o esquecemento das clases populares
citadinas nunha perspectiva parcial da realidade galega. Así mesmo, repasa a concepción que os seus
contemporáneos tiveron do artista, polo xeral, construíndo unha lectura mitificada (como “santo”, “guieiro do
galeguismo”, “símbolo”, etc. pero case nunca como artista) que non favoreceu en nada ao seu estudio, ata que a
Historia da literatura galega contemporánea (1967), de Carvalho Calero, supuxera un cambio de rumbo ao aplicar
no seu estudio as ferramentas da análise literaria. Ademais, salienta catro aspectos característicos da narrativa de
Castelao (o ruralismo, o didactismo, o sentimentalismo e a perfección do relato breve) e conclúe afirmando que a
literatura foi para el a búsqueda do sentido da existencia humana e que, como escritor funcional, encheu sempre de
sentido e humor todas as súas mensaxes.
- Anxo González Fernández, “Castelao: Os fundamentos antropolóxicos”, pp. 291-298.

Alúdese á operatividade que na obra de Castelao ten o principio de simplificación. A atención céntrase logo nas
implicacións sociais e políticas que posúen as creacións deste autor. A este respecto, saliéntase a presencia
implícita dunha teoría antropolóxica. Sinálase tamén a existencia dunha loita entre dúas “forzas”, reflexo da
dualidade dinámica da sociedade. Finalmente, coméntase o equilibrio co que xeralmente se manifestan estas forzas.
- Felipe Criado, “Nin mito nin utopía en Castelao: só a súa verdade”, pp. 361-363.
Comézase salientando a consideración de galego que de si mesmo ten o autor deste artigo, así como a súa intención
de que estas páxinas sexan unha homenaxe a Castelao. Despois defínese a traxectoria vital do caricaturista rianxeiro
destacando a súa calidade humana. Tamén se comenta que Castelao utilizou a arte para comunicarse cos demais.
Finalízase valorando o núcleo social existente naqueles intres e a aceptación pública que tivo a obra de Castelao.

- Antonio Pérez-Prado, “A película Castelao”, pp. 381-394.

Primeiramente saliéntase a importancia da figura de Castelao para Galicia. Logo céntrase na xénese da película
Castelao. Así, o autor fala de cómo coñeceu a Jorge Prelorán e de cómo o convenceu para rodar Castelao. Despois
analízase o deseño xeral e formal da película reflexionando sobre a existencia de dúas

versións, a escolla da voz de Castelao, a importancia da figura do relator, a elección de Alfonso XIII como
antagonista e as diferencias existentes entre as numerosas persoas que participaron no filme. Tamén se reproducen
fragmentos dos diarios de Pérez-Prado nos que fala do proceso de producción desta obra. Asemade dáse conta do
final accidentado da película e dos seus problemas coa censura. Remátase mencionando as obras cinematográficas
posteriores de Prelorán.

- Alfonso Zulutea de Haz, “A cultura galega e Castelao”, pp. 395-404.
Tras xustificar que se cualifique a Castelao como “animador cultural” da súa época, destácase a importancia que tivo
o período comprendido entre 1916 e 1936 para a cultura galega. A continuación, saliéntase as relacións existentes
entre as institucións que defendían a cultura galega e o traballo artístico levado a cabo por Castelao. Así, dáse conta
das vinculacións do autor rianxeiro coas Irmandades da Fala, coa Xeración Nós, co Seminario de Estudos Galegos,
coa Coral de Pontevedra, co Museo de Pontevedra e coa cultura galega no exilio americano. Conclúese reproducindo
algunhas das ideas de Castelao sobre a singularidade da cultura galega.

- Xosé Mª Folgar de la Calle, “Castelao e o cinema”, pp. 405-411.

Dá conta das relacións de Castelao co mundo cinematográfico. Despois de expoñer a súa experiencia como
espectador de cine en distintas cidades europeas, alude á súa faceta como actor na curtametraxe Miss Leyda de
1936, na que o escritor tivo un papel de figurante nun episodio. Tamén se menciona a súa aparición en documentais
relacionados coa súa actividade política, Imaxes de Castelao (en Arxentina) e Castelao en Bahía Branca, e o seu
traballo como ilustrador, como debuxante e como “fornecedor de relatos cinematográficos”. Cítanse as
curtametraxes La Tragedia de Xirobio, de 1920, baseada nun relato de Cousas e O pai de Migueliño, dirixida en
1977 por Miguel Castelo.
- Andrés Torres Queiruga, “A humanidade de Castelao”, pp. 413-425.
Fai un achegamento á figura máis humana de Castelao. Comenta, nun primeiro momento, que todo o traballo do
escritor se orientou sempre cara ao ben de Galicia, de aí a súa aparición no mundo da política. Cualifícao como unha
persoa que sempre se mantivo no equilibrio e na harmonía, e na que o humor xogou un papel importante.
Finalmente, sinala que a Castelao hai que velo como un símbolo, sen manipular a súa figura e sen erguela como
bandeira de partidismos.
- Avelino Pousa Antelo, “Castelao. O home que me marcou de por vida”, pp. 427-436.

Despois de expor unha serie de anécdotas que o vinculan a Castelao, como a primeira vez que o escoitou dando un
discurso, a influencia que tivo nel a sua figura, etc., fai unha aproximación laudatoria do seu traballo na emigración
e da súa personalidade. Achéganos tamén ao traballo que se está desempeñando na Fundación Castelao, como unha
institución que intenta favorecer e estimular a cultura galega, así como dar a coñecer e promover a obra do
polifacético escritor.
- Clodio González Pérez, “O outro Castelao: o funcionario de estatística”, pp. 437-451.
Resalta a faceta de Castelao como funcionario do Corpo Nacional de Estadística. Sinala que foi o traballo do que
viviu durante a súa vida e o que lle permitiu dedicarse ás súas afeccións. Comenta, tamén, que non se coñecen os
motivos ou os factores que influíron na elección desta profesión, na cal ocupou diferentes postos ata ser separado do
Corpo en 1936.
- X. Amancio Liñares Giraut, “Na honra de Castelao (1975, 1984, 1986, 1992, 1994, 2000...)”, pp. 463473.

Recolle unha serie de experiencias persoais que xiraron en torno á figura de Castelao. Comeza describindo o seu
primeiro contacto co mundo de escritor e a súa visita a Rianxo cun grupo de rapaces no ano 1975, onde coñeceu a
Teresa Castelao, quen lles contou numerosas anécdotas sobre a vida do galeguista. Por outro lado, lembra a data de
1984 por ser un ano no que se produciron dous acontecementos importantes: o regreso do

corpo de Castelao dende o cemiterio da Chacarita de Buenos Aires ao Panteón de Galegos Ilustres e a creación da
Fundación Castelao, coa finalidade de manter viva e promover estudios en torno á súa figura. Finalmente, destaca
unha serie de anos relacionados coa súa figura como o 1986, por ser o ano no que se celebrou o Centenario do seu
nacemento; 1992, no que se publicou unha edición crítica de Sempre en Galiza; 1994 por ser o 50 cabodano da
primeira edición do mesmo libro; e o 2000 ano no que se festexou o 50 aniversario da súa morte.

- David Otero, “Castelao en cincuenta estrelas”, pp. 475-478.
Céntrase, sobre todo, na relación que Castelao mantivo coa vila da Estrada. Lembra que alí viviu momentos moi
“importantes”, como o seu casamento, o nacemento do seu primeiro fillo, as xuntanzas cos membros do Partido
Galeguista, etc.

VV. AA., Xornadas sobre Manuel Antonio, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción
Cultural), col. Difusión Cultural, nº 19, xuño 2001, 219 pp. (ISBN: 84-453-2996-0).
Actas das xornadas celebradas en Rianxo, os días 30 e 31 de marzo de 2000, sobre a figura de Manuel Antonio
(Rianxo, 1900-Asados-Rianxo, 1930), que despois dos prólogos institucionais presenta os seguintes relatorios
arredor da literatura galega:

- Paulino Vázquez Vázquez, “Ruptura e tempo na poesía de Manuel-Antonio”, pp. 13-27.
Adícanse as primeiras páxinas a contextualizar a producción poética de Manuel Antonio. A continuación, analízase
a representación temporal que reflicten as súas comp osicións. Tómase como punto de partida para fixar a poética
deste autor o dito tanto no manifesto “Máis alá”, coma nas cartas dirixidas aos seus familiares e a outros escritores
galegos. Así mesmo, examínanse as referencias temporais que aparecen no poemario De catro a catro (1928),
establecendo unha estreita relación co nihilismo radical de Nietzsche.
- X. M. Fernández Costas, “Manuel Antonio: vida, poesía e compromiso”, pp. 29-42.

Analízase a correspondencia que Manuel Antonio mantivo con persoeiros como Rafel Dieste, Roxelio Pérez, Xavier
Soto Valenzuela, Álvaro Cebreiro, Carlos Maside, Bouza Brey, Luis Amado Carballo, Xaime Quintanilla, Paz
Andrade, Roberto Blanco Torres e Enrique Fernández Sendón. Comézase sinalando a existencia de erros na
datación dalgunhas das cartas examinadas e suxerindo unha nova ordenación. Seguidamente, aténdese ao contido da
correspondencia e menciónanse as inquedanzas artísticas deste autor, así como o seu compromiso nacionalista. Así
mesmo, faise referencia aos momentos nos que sentiu certa desorientación, ás polémicas mantidas con outros
autores, e á actitude adoptada ante os acontecementos vividos.
- Xesús Rábade Paredes, “A concepción do mundo e da existencia en De catro a catro”, pp. 43-49.
Examínanse algunhas das cuestións que amosan a concepción do mundo e da vida defendida por Manuel Antonio en
De catro a catro (1928). Comézase sinalando os principais temas expostos nas composicións deste poemario. A
continuación, a atención céntrase no tempo e na paisaxe que o autor emprega, salientando a ruptura coa tradición.
Finalmente, alúdese á concepción do mundo e da existencia que reflicten os poemas. Faise especial fincapé nas súas
conexións con outros autores e na presencia, nos seus versos, da incertidume.
- Román Raña, “As sínteses de Manuel Antonio”, pp. 51-60.

Analízase a capacidade de conxugar opostos que Manuel Antonio amosa no poemario De catro a catro (1928). A
este respecto, aténdese a síntese acadada no tempo, no espacio e no carácter narrativo e lírico das comp osicións.
Finalmente, reflexiónase sobre a presentación do autor de Rianxo como un poeta vangardista, sinalando tanto as
xeralidades coma as individualidades que se atopan na súa obra.
- Alberto Avendaño, “De catro a catro: A música da modernidade”, pp. 61-70.
Preséntase a Manuel Antonio como un poeta con voz de modernidade. As súas creacións poñense en relación coas
de Walt Whitman, Ezra Pound, Vicente Huidobro e Juan Larrea. Faise especial fincapé na influencia que puido ter
nel o poeta castelán Juan Ramón Jiménez e saliéntase o ton dos seus escritos como proba da súa modernidade.
Ofrécese, por último, un apartado final no que se reflexiona sobre a creación poética galega doutros autores e
doutros momentos.
- María Antonia Pérez Rodríguez, “O epistolario de Manuel Antonio como fonte de información”, pp. 71-89.

Comézase reflexionando sobre o movemento vangardista e situando dentro del a Manuel Antonio. A súa obra
analízase a través da información contida nas cartas que dirixiu a outro persoeiros da cultura galega. Así, saliéntase o
seu coñecemento tanto da literatura coma dos avances científicos europeos. Négase tamén a incompatibilidade que
habitualmente se proclama entre as ideas nacionalistas deste autor e a aceptación das

vangardas. Compárase, ademais, a súa contemporaneidade coa de Luís Seoane. Remátase salientando a importancia
da correspondencia como fonte de información sobre a obra do autor de Rianxo.

- Carmen Mejía, “Manuel Antonio e a súa correspondencia”, pp. 91-98.
Aténdese á correspondencia de Manuel Antonio coa intención de precisar a súa visión de Galicia e as súas ideas
políticas e literarias. O seu espírito galeguista analízase nas cartas dirixidas a Vicente Risco, a Rafael Dieste e ao seu
curmán Roxelio, facendo especial fincapé na seguridade e firmeza do seu pensamento. Para o exame das inquedanzas
estéticas tómase como fonte de información a correspondencia con V. Taibo, salientando nesta caso a súa intención
anovadora. Remátase invitando ao lector a achegarse ao epistolario de Manuel Antonio.

- Luís Rei Núñez, “O poeta como corvo mariño senlleiro”, pp. 99-107.
Reflexiónase sobre a posibilidade de atopar un “irmán” para Manuel Antonio dentro da poesía galega. Relativízanse
as semellanzas existentes respecto a Rafael Dieste e Luís Amado Carballo. A continuación, realízase un breve
percorrido pola vida, a obra e a ideoloxía do autor de Rianxo. Afírmase en repetidas ocasións a súa modernidade e o
seu carácter individualista. Remátase amosando rexeitamento cara á etiqueta “poeta do mar” que se lle ten posto
nalgunhas ocasións.

-Carlos L. Bernández, “O contexto Manuel Antonio. A renovación poética galega e a vangarda internacional”, pp.
109-115.
Examínase a relación de Manuel Antonio cos movementos vangardistas internacionais. Afírmase a semellanza na
actitude lírica do poeta de Rianxo e a que define aos integrantes destes movementos. A continuación, preséntase
como obstáculo para estas conexións a peculiar situación da cultura galega. Establécese unha comparación entre as
circunstancias de Galicia e as de Cataluña, marcando ao mesmo tempo diferencias coa cultura francesa e coa italiana.
Remátase comentando a imposibilidade de chegar naquel intre a unha ruptura total dentro da literatura galega.
- Xosé Ramón Pena, “Manuel Antonio: vangarda política e vangarda literaria”, pp. 117-124.
Establécese unha conexión entre o pensamento político de Manuel Antonio e as súas creacións literarias. Para
amosar este vínculo sométese a análise o manifesto “Máis alá” e a correspondencia que o autor mantivo con outros
escritores. Destes textos extráese o seu ideario nacionalista e alúdese aos posíbeis motivos que o distanciaron das
irmandades. Finalmente, valórase como significativa unha referencia de Manuel Antonio ao “Sinn Fein” irlandés.

- Manuel Forcadela, “O tempo narrativo nun poeta eterno”, pp. 125-138.
Comézase retomando varias ideas de Bajtín sobre a poesía e a narrativa e de Paul de Man e Harold Bloom sobre
“estoria” e “historia” que despois se van a aplicar ás composicións de Manuel Antonio. Tamén se compara Na noite
estrelecida de Ramón Cabanillas e De catro a catro de Manuel Antonio destacando nas dúas obras a presencia do
entrecruzamento da épica e da lírica. Logo fálase da saudade e da súa presencia nos poemas do poeta rianxeiro.
Asemade, analízase o tempo e o espacio presente en De catro a catro. Remátase afirmando que Na noite estrelecida
e De catro a catro negan a narratividade nos seus versos.
- Xosé Manuel Dasilva, “O máis acá do manifesto ‘¡Máis Alá!”, pp. 139-185.
Princípiase destacando a utilidade da edición do epistolario de Manuel Antonio e do manifesto “Máis Alá”. Logo
fálase da influencia que puido ter a escisión das Irmandades da Fala na xestación do manifesto e destácase a
polémica literaria entre Vilar Ponte e Carré Aldao, por mor da publicación de Abrente de Victoriano Taibo e como
isto puido influír en Manuel Antonio. Mediante o epistolario do poeta rianxeiro, dáse conta do proceso de
elaboración do manifesto e da participación nel de Vilar Ponte. Asemade, analízanse algunhas das ideas do
manifesto tendo en conta os acontecementos políticos que o motivaron. A continuación, infórmase da recepción que
tivo este escrito na súa época a través das revistas e das opinións de intelectuais galegos. Termínase recollendo as
opinións actuais sobre o éxito que acadou o manifesto no seu tempo.

- X. L. Axeitos, “Manuel Antonio ou o regreso dun mundo deshabitado”, pp. 187-206.
Analízanse os cambios que se produciron na poesía de Manuel Antonio ao longo do tempo. Primeiro sinálase que o
autor rianxeiro escolleu o seu camiño poético rupturista dende moi novo e inclúense as opinións de críticos dos anos
50 sobre a súa obra. Despois saliéntanse as novas valoracións que se fan da poesía deste autor tendo en conta
conceptos como a duplicidade e estúdianse os cambios que se producen dende as primeiras poesías románticas ata as
últimas. A continuación, coméntase a variación semántica que se produciu ao longo do tempo no mundo poético
deste autor e remátase destacando que a súa obra comezou sendo unha explicación da súa vida para rematar como
unha explicación do mundo.
- Raimundo García Domínguez, “Anacos”, pp. 207-216.

Dáse conta de como a nai de Manuel Antonio conservou os papeis do seu fillo nunha habitación pechada trala súa
morte. Tamén se lembra que García-Sabell, Máximo Sar, Roxelio Pérez González e o relator se desprazaron ata
Rianxo para esculcar tales papeis. A continuación dáse conta da información que se obtivo dese escrutinio: libros
lidos polo autor rianxeiro, composicións inéditas, cartas ou noticias das súas relacións con outros nacionalistas
galegos. Acábase lembrando que o escrutinio en Rianxo foi seguido doutro en Padrón nos papeis que conservaba a
nai do poeta.

Recensións:
- Estro Montaña, “De Manuel Antonio a Manuel Antonio”, Guía dos libros novos, nº 34, “Estudios literarios”,
novembro 2001, p. 30.
Comentario sobre os relatorios lidos nas xornadas sobre Manuel Antonio nos que repasa pormenorizadamente
o dito por cada un dos autores participantes, dende Paulino Vázquez que buscaba a relación entre Manuel Antonio e
o nihilismo de Nietzsche; Fernández Costas, que estudia o epistolario, igual que María Antonia Pérez e Carmen
Mejía; Rábade Paredes, que o sitúa como o único vangardista galego que creou “un mundo poético definido”, ou
Román Raña, que destaca a conxugación do sentimentalismo e a vangarda.

VV. AA., Congreso sobre Manuel Murguía, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción
Cultural), col. Difusión Cultural, nº 20, maio 2001, 322 pp. (ISBN: 84-453-3002-0).
Volume no que se recollen os relatorios presentados durante o congreso celebrado en Arteixo, entre os días 25 e 27
de maio de 2000, arredor da figura de Manuel Murguía (Froxel-Arteixo , 1833-A Coruña, 1923) e no que aparecen
os seguintes artigos referidos á literatura galega:
- Henrique Rabuñal Corgo, “A miña paixón por Murguía”, pp. 31-40.
Reflexiona sobre algúns aspectos particulares da biografía de Manuel Murguía, o seu permanente compromiso con
Galicia; a súa condición de “excepcional escritor”, particularmente en xornais e revistas; o seu compromiso coa
elaboración, difusión e recoñecemento da obra literaria de Rosalía de Castro; o seu papel como líder do rexionalismo
galego e constructor da ideoloxía galeguista que salvo matices herdará en pleno a Xeración Nós e mesmo o
nacionalismo de posguerra; a súa dimensión de creador da historia nacional galega; a relevancia dos seus libros máis
representativos, que forman parte de calquera seleción bibliofráfica da súa época; a súa estreita relación coas grandes
figuras do XIX galego; o valor dos seus textos en galego; o lusismo e a lusofilia deste autor que ve en Portugal unha
continuidade natural da cultura galega e no portugués a versión nacional e normalizada, dignificada da nosa lingua; a
súa condición de polemista e a súa ligazón aos

“máis progresistas e galeguistas” da historia contemporánea galega. Ao tempo, lembra que o estudio deste persoeiro
suscita a reflexión sobre “os graves problemas que ten a lingua galega hoxe”.

- Manuel Mandianes, “Murguía, la raza y la tierra”, pp. 59-67.
Describe aqueles elementos, particularidades da raza galega, a terra e o amor ou nostalxia por ela, empregados como
piares de construcción das ideas nacionalistas de Murguía, afanado en demostrar a sigularidade e a identidade propia
do pobo galego no perído do Rexurdimento, unha teoría que sitúa a este autor no eido dos “evolucionistas”, os
primeiros antropólogos que tiñan como obxecto de estudio non unha sociedade concreta, senón a totalidade da
cultura humana no tempo e no espacio.
- Esperanza Mariño Davila, “Un novelista precoz e laureado: Desde el cielo (1855)”, pp. 69-88.
Enumera e estudia as diferentes interpretacións, as traduccións ao galego, o deseño editorial, a configuración e
función dos personaxes, o argumento, a construcción do espacio e o tempo , e a ideoloxía presente en Desde el cielo,
primeira novela publicada de Manuel Murguía, co fin de paliar, cando menos parcialmente, a desantención da que
foi e é obxecto esta faceta artística do escritor.
- Xosé Amancio Liñares Giraut, “1933: homenaxe a Murguía en Bos Aires”, pp. 89-105.

Refírese á homenaxe que o Centro Gallego de Buenos Aires lle tributou a Manuel Murguía o 17 de maio de 1933,
data na que se cumpría o 100 aniversario do seu nacemento. Realiza unha descrición do número 246 da revista
Galicia do devandito centro, no que se recollían detalladamente as conmemoracións: participantes, relatorios, etc.
- Felipe-Senén López Gómez, “Murguía e a didáctica de Galicia: ‘Querendo erguer un pobo é preciso coñecelo ben e
pronto”, pp. 143-153.
Fai referencia ao Murguía “faro, guieiro, mestre e patriarca” que, consciente da necesidade de “rexeneración” de
Galicia, traballou en todos os eidos da cultura posíbeis, estando así toda a súa obra “impregnada de didactismo
enciclopédico”. Ademais salienta que motivou aos seus e ás xeracións vindeiras neste labor de reconstrucción. Cre
que cómpre xuntar todos os documentos, cartas... espalladas por diversos lugares para “coñecer obxectivamente a
significación histórica de don Manuel Murguía”, facendo especial mención á súa relación con Rosalía.

- Ignacio Cabano Vázquez, “Manuel Murguía e o seu diccionario de escritores galegos”, pp. 155-167.

Tras salientar o nome de diversos estudiosos da obra e figura de Murguía, disponse a analizar o Diccionario de
escritores gallegos do egrexio arteixán. Alude ao contexto histórico-cultural que propiciou a tarefa do home de
Rosalía, así como ás motivacións deste. Afirma que o traballo, inconcluso, á parte de ser “precursor” no seu eido, é
considerado como “iniciador... da bibliografía clásica”. A seguir, realiza unha descrición de cada un dos apartados
nos que estructura o volume: limiar, diccionario e antoloxía literaria.
- Xosé A. Ponte Far, “Murguía, referente de personaxes novelísticos de Torrente Ballester”, pp. 189-196.
Subliña que a novela La saga/fuga de J.B. de Torrente Ballester é unha “homenaxe” a don Manuel Murguía. Despois
de facer referencia ao tema e ao argumento, sinala que o Patriarca aparece como “modelo duns personaxes lendarios
que protagonizan espiritualmente a novela”, os JJ.BB., así como “referente físico e concreto de D. Torcuato del
Río”, personaxe do que fala o fragmento co que remata. Ademais, sinala que na Saga/fuga de J.B. aparecen certos
suxeitos que cadran coa descrición que doutros dá o autor de Dende o ceo na súa Historia de Galicia,
exemplificando isto co bispo Bermúdez de Torrente e o Prisciliano de Murguía.
- Xosé Luís Axeitos, “O epistolario de Manuel Murguía”, pp. 197-218.

Ocúpase da obra epistolar de Murguía, salientando que cómpre un estudio máis rigoroso desta. Sinala que se
conserva un amplo número de cartas que “iluminan innumerables episodios biográficos e avalan unha

personalidade intelectual polémica e dialéctica de grande interese para a nosa cultura”, ademais de seren un bo
testemuño dunhas coordenadas socio-culturais moi concretas. Realiza un repaso pola correspondencia do home de
Rosalía, dende aquelas cartas de familia a aqueloutras nas que se revelan aspectos coma o amor de Murguía a
Galicia ou polémicas con certos persoeiros.

- Francisco AntonioVidal, “Relacións de afecto e desafecto”, pp. 293-308.
Fálase da capacidade de Murguía de extraer as mellores ensinanzas tanto de amigos coma de inimigos e de aplicalas
á súa vida, á vez que se especifica a influencia que nel tiveron. Entre os amigos máis destacados de Murguía
atópanse Benito Vicetto (con quen mantivo unha relación de amizade rivalizante), Gustavo Adolfo Bécquer (que
influíu nalgunhas das súas creacións poéticas), o pai de Valle-Inclán (que lle comunicaba os seus descubrimentos),
Rosalía (de quen, ademais de esposo, era fervente admirador e promotor)… Os seus inimigos, sen embargo eran
menos numerosos e a súa relación con eles era de simple enfrontamento ideolóxico: Celso García de la Riega,
Valentín Lamas Carvajal…
- Ana Belén Fortes López, “O proxecto literario de Murguía”, pp. 315-320.
Moi ligado ao concepto de Galicia como nación que tiña Murguía está o de “literatura provincial”, polo que este
autor tamén se preocupou de establecer, estudiar e consolidar a literatura propia de Galicia. Repasa o

labor de Murguía como estudioso da historia da literatura galega, do seu establecemento dun marco de análise inicial
para posteriores investigacións, periodizacións e consolidación de Rosalía, Curros e Pondal como os pioneiros no
uso do galego na literatura de calidade. Sinala que tamén impulsou os Xogos Florais monolingües en galego e
vaticinou que a literatura galega acabaría por ter un sistema literario propio, especificando as etapas polas que
pasaría para acadar isto. A historia demostrou o acertado das súas previsións.

VV. AA., Xornadas sobre Eugenio Montes, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción
Cultural), col. Difusión Cultural, nº 21, agosto 2001, 230 pp. (ISBN: 84-453-3180-9).
Volume no que se recollen as actas destas xornadas celebradas os días 23 e 24 de novembro de 2000 en Ourense
arredor da figura de Euxenio Montes (Vigo, 1897-Madrid, 1982). Os relatorios nos que se trata a literatura galega
son os que seguen:
- Xulio Francisco Ogando Vázquez, “Evocación de Eugenio Montes, escritor bilingüe”, pp. 17-38.
Aproximación xeral á figura do escritor homenaxeado. Comeza marcando un perfil biográfico, continúa subliñando
os seus estudios e a súa formación intelectual, detense na produción literaria de Montes no noso idioma e ofrece uns
apontamentos finais sobre a súa obra en español. Ademais, achéganse como apéndices o artigo “Xente nosa” e o
poema “Esquematizaciós fantesistas”.
- Francisco Javier Díez de Revenga, “Eugenio Montes, en la primera vanguardia”, pp. 39-56.

Este relatorio céntrase nos textos ortodoxamente creacionistas e ultraístas de Eugenio Montes, así como nos artigos
teóricos que acompañaban as súas creacións vangardistas. Ao longo destas liñas, márcanse os referentes literarios
de Montes e faise repaso a algúns dos seus primeiros poemas.
- Borobó, “Empalme sobre Eugenio Montes”, pp. 57-75.
A intervención de Borobó comeza coa lectura de ‘O exemplo de Montes’, texto publicado en A Nosa Terra no que
se fala do nacemento de Eugenio Montes, das súas relacións amorosas e das súas fillas. A continuación le un
discurso, xa lido noutra homenaxe organizada pola vila de Bande, no que fala dunha escultura do escritor e
xornalista creada por Eduardo Rodríguez Osorio, da súa estreita relación con Bande, da obra Tres contos e dos anos
que pasou en Ourense, onde coñeceu a Risco, Blanco Amor, Otero, etc. Repasa as colaboracións xornalísticas que
publicou en xornais nacionais e internacionais e remata a conferencia coa lectura de citas de contemporáneos nas
que recoñecen o traballo xornalístico e literario de Montes.
- Marcos Va lcárcel, “A presencia ourensá de Eugenio Montes: as súas colaboracións en La Zarpa nos anos 20”, pp.
77-94.

A través de cinco apartados, analiza as actividades culturais realizadas por Eugenio Montes ata 1932. En “Eugenio
Montes na xeración de ‘La centuria” descríbense os aspectos vinculantes con este grupo; en

“Eugenio Montes nos círculos culturais de Ourense entre 1917 e 1931” dá conta das publicacións e conferencias
ofrecidas neste período temporal; en “Eugenio Montes en La Zarpa” analiza os artigos publicados nese xornal e
indica a posibilidade de clasificalos en catro bloques temáticos; en “Juan Lacomba escribe sobre Eugenio Montes”
fala de “Itinerario de la nueva literatura gallega: Eugenio Montes”, que é unha recensión dos versos galegos de
Montes escrita por Lacomba; e no apartado final, “Montes, candidato nas cortes constituíntes” fala da candidatura
independentista de Montes nas eleccións a Cortes Constituíntes en xuño de 1931.

- Xosé Luís Axeitos, “Euxenio Montes, as sombras do viaxeiro”, pp. 95-119.
Análise da obra xornalística anterior a 1930, ano no que Montes rompe co nacionalismo e co vangardismo. A través
destes artigos faise un estudio do cambio ideolóxico do autor, ao tempo que se comentan as relacións de amizade,
admiración ou inimizade con escritores e xornalistas da época.
- Javier Gutiérrez Palacio, “La prosa del 27: Eugenio Montes”, pp. 121-156.
Este relatorio, que conta cunha amplísima bibliografía final sobre Eugenio Montes, marca as vinculacións entre o
escritor e a Generación del 27. Para iso, márcase a formación literaria do autor ourensán, a través dos seus estudios e
dos ambientes literarios polos cales se moveu nos primeiros anos. Despois, márcanse os seus

comezos literarios e xornalísticos vinculados ao chamado “novecentismo ” galego. Tras marcar vinculacións con
escritores coetáneos da Generación del 27, o relatorio conclúe marcando esquematicamente as liñas esenciais da súa
obra, a través da temática e do estilo.

- Juan Manuel Bonet, “Eugenio Montes, ultraísta”, pp. 221-230.
Aproximación á obra ultraísta de Eugenio Montes, situada entre os anos 1919-1925 ou, como moito, 1930. Tras
facer un percorrido polo que significa o ultraísmo, Bonet céntrase nos poemas do escritor ourensán que se sitúan
nesta corrente, sinalándoos individualmente e indicando o lugar onde se publicaron.

VV. AA., Congreso Literatura galega e do Norte de Portugal. O libro e a lectura, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.
Dirección Xeral de Promoción Cultural), col. Difusión Cultural, nº 23, agosto 2001, 232 pp.
(ISBN: 84-453-3178-7).
Actas do congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela entre os días
25 e 28 de outubro de 2000. Ademais dos prólogos institucionais, o volume organiza os diferentes relatorios arredor
de catro eixos temáticos diferentes: a “Literatura”, a “Literatura infantil”, “O libro e a edición” e “A lectura”. A
seguir dáse conta dos relatorios de carácter xeral, mentres que os centrados na literatura infantil se describen no
apartado correspondente deste Informe.
- Francisco Fernández del Riego, “Galegos e portugueses na área da cultura común”, pp. 17-25.
Comézase falando da historia e da lingua común de Galicia e Portugal e da súa separación. Despois coméntanse as
relacións culturais que se estableceron entre os dous pobos dende o século XIX coa creación do Instituto de Estudios
Portugueses, a celebración da Semana Cultural Galega en Porto ou o papel xogado por Teixeira de Pascoaes. Logo
dáse conta da reanudación desas relacións na época franquista coa celebración

de diversos congresos, coas relacións establecidas entre escritores galegos e lusos e co traballo levado a cabo polo
profesor Rodrigues Lapa.

- Xosé Ramón Pena, “Periodización e canonización na literatura galega”, pp. 53-61.
Princípiase facendo referencia á panorámica diacrónica da literatura galega proposta por González-Millán. Despois
menciónanse os parámetros estéticos e ideolóxicos polos que se define o noso mundo literario. Tamén se propón
unha guía para a canonización e a periodización da literatura galega e menciónanse os dous novos parametros que
inflúen no noso sistema literario: prestixio e modernidade. Asemade analízase a situación sociopolítica e
sociocultural galega e termínase salientando a dificultade existente hoxe en día para establecer unha canonización e
periodización da literatura galega.
- Xesús Rábade Paredes, “A expedición poética dos oitenta: grupos, manifestos, voces”, pp. 73-76.
Iníciase salientando que dúas promocións poéticas foron as encargadas de levar a cabo a renovación da poesía
galega dos anos 80. Despois fálase da presencia dalgúns deses autores na antoloxía Os novísimos da poesía galega.
Tamén se analiza o papel que xogaron colectivos como “Cravo fondo”, “Rompente”, “Loia” ou “Alén”. Asemade
menciónanse os poemarios conxuntos que publicaron e as composicións destes poetas

incluídas en De amor e desamor. Logo destácanse as claves que permiten identificar a estética común destes autores.
Finalízase mencionando aos poetas máis importantes destas promocións.

- Xulián Maure Rivas, “Necesidades do libro galego”, pp. 155-167.
Depois de facer un resumo sobre a realidade lingüística de Galicia, na que unha vez máis se corrobora o segundo
plano do galego con respesto ao castelán, expón a necesidade da existencia e do fomento do libro galego, preciso
para a educación e culturización da sociedade galega e que atenda así mesmo, as necesidades máis urxentes, aqueles
campos menos desenvolvidos, deixando a un lado á inicitiava de mercado que sempre actúa en beneficio propio. Por
outra banda, analiza algúns dos problemas cos se atopa o libro galego e que van dende o mundo da edición, onde a
limitación editorial e a falta de control na calidade do texto persisten, pasando pola producción, a distribución, e o
financiamento, que segue a ser unha asignatura pendente.
- Ofelia Requejo Gómez, “Panorámica da edición galega na actualidade”, pp. 177-189.
Fai un estudio da histoira da edición galega dende 1978, ano no que se promulgou o decreto de bilingüismo, ata a a
atualidade, un campo que, se ben ten aínda moito camiño por percorrer, mostrou unha clara evolución que sitúa hoxe
a Galicia como a comunidade que máis incrementou a súa producción en libros e as edicións en lingua galega, así
como a presencia de editoriais privadas que, xunto coas do sector público manteñen unha

liña de producción máis regular e as que hai que aplaudir ademais o esforzo de renovación tanto tecnolóxico coma
de xestión que están tentando levar a cabo.

- María del Mar Pérez Negreira, “A edición galega de libros de gran formato”, pp. 199-216.
Despois de enumerar os problemas cos que se atopan actualmente as empresas editoriais, que teñen que ser
autosuficientes e buscar canles para fomentar a lectura no noso idioma e captar a atención dunha sociedade fronte ás
alternativas que lle ofrecen outros medios como a televisión ou internet, facilita unha panóramica da edición dos
libros de grande formato en Galicia criticando, á súa vez, todos aqueles traballos e estatísticas que se limitan ao
estudio do volume de producción editorial e ao número de ISBN solicitados e demandando unha “investigación seria”
baseada no traballo de campo. Por outra banda, laméntase da ausencia no congreso de autores, libreiros,
bibliotecarios, alumnos universitarios e lectores en xeral aos que tamén é preciso concienciar se o que se busca é que
o libro galego sexa forte.

VV. AA., Xornadas sobre Fermín Bouza-Brey, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción
Cultural), col. Difusión Cultural, nº 24, outubro 2001, 186 pp. (ISBN: 84-453-3181-7).
Volume no que se recollen os relatorios presentados durante a celebración das xornadas que tiveron lugar en
Ponteareas os días 15 e 16 de marzo de 2001 e coas que se quixo render unha homenaxe a Fermín Bouza-Brey
(Ponteareas, 1901-Santiago de Compostela, 1973). A seguir dámos conta daqueles referidos á literatura galega:
- Xosé Manuel Dasilva, “A canonicidade literaria de Bouza-Brey”, pp. 13-42.
Tras unha introdución teórica sobre a canonicidade e o canon, realízanse reflexións sobre as recepcións das
vangardas en Galicia, con especial referencia ao proceso de difusión do manifesto ¡Máis alá! Despois, márcase cál é
o discurso poético que verdadeiramente estaba canonizado nos anos 20 na literatura galega, para situar así mellor a
obra de Fermín Bouza-Brey. Como conclusión, saliéntase que a obra poética deste autor “posuía todas as condicións
para ser inmediatamente canonizada polo discurso cultural nacionalista” (p. 37).
- Teresa López, “Os liños do pensamento: A poesía de Fermín Bouza Brey”, pp. 43-54.

Neste relatorio apúntase que o poemario Nao senlleira non é só neotrobadoresco, senón que integra outras
tendencias poéticas, ata superar calquera intento de clasificación regular. No libro habería tamén trazos
neopopularistas, poemas cívicos ou patrióticos (con elementos saudosistas), etc., ata facer de Nao senlleira “un
compendio da poética dos anos vinte” (p. 46). No seguinte poemario de Bouza, existe certa continuidade, sobre
todo na medida en que moitos dos textos foran escritos e publicados xa nos anos trinta. As innovacións do poeta
Bouza-Brey encóntranse en varias composicións de Seitura e no posterior poema “Aboio polas ruas”, textos feitos
desde unha primeira persoa en ton confisional. Nestes poemas existe un diálogo coa obra rosaliana.
- Ramón Nicolás Rodríguez, “Algunhas calas no epistolario de Bouza Brey a Otero Pedrayo e Fernández del Riego”,
pp. 55-65.
Neste relatorio faise repaso á correspondencia de Bouza-Brey a Otero Pedrayo e a Fernández del Riego, conservadas
ambas nos arquivos da Fundación Penzol de Vigo. A primeira parte do relatorio dedícase a misivas enviadas ao
escritor de Trasalba (de 1933 a finais da década de 60) e a segunda a Francisco Fernández del Riego (33 cartas que
van de 1942 a 1971).
- José Luis Bouza Álvarez, “Fermín Bouza Brey: vida, obra, pensamiento”, pp. 67-79.

O autor deste relatorio (un dos fillos do homenaxe ado) fai un repaso por diversas anécdotas biográficas de Fermín
Bouza Brey, abordando a infancia, a xuventude, algúns aspectos da obra literaria, a relixiosidade, os estudios de
prehistoria e arqueoloxía, etc.
- Clodio González Pérez, “Fermín Bouza Brey: etnolingüista”, pp. 91-115.

Neste relatorio faise un repaso polo labor de recolleita de cantigas e cancioneiros populares, refráns, proverbios,
lendas, romances e contos por parte de Fermín Bouza Brey. Tamén se dedican algúns apartados a falar do labor
etnolingüístico do estudio dos nomes de plantas ou animais nas diferentes zonas do país, así como á fala gremial dos
cesteiros.

VV. AA., Congreso a Cultura no século XXI, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción
Cultural), col. Difusión Cultural, nº 25, decembro 2001, 279 pp. (ISBN: 84-453-3234-1).
Actas do congreso celebrado en Santiago de Compostela entre o día 2 e 5 de maio de 2001 arredor da situación da
cultura á luz do novo século. Os relatorios referidos á literatura galega son os que seguen:

- José María Paz Gago, “O teatro do terceiro milenio”, pp. 21-32.
Análise da evolución tecnolóxica que o espectáculo teatral sufriu dende os seus inicios e das consecuencias que nel
vai ter a incorporación das tecnoloxías informática e virtual. Comeza referíndose ás técnicas empregadas polo teatro
grego, á evolución dos aparatos empregados durante o Barroco ou o avance da aparición da luz de gas, primeiro, e
logo a eléctrica, no século XIX.
- Isaac Díaz Pardo, “Divagacións sobre iso da cultura”, pp. 45-46.
Defínese o termo ‘cultura’ e vincúlase a deturpación da cultura galega coa situación política actual. Dise que o único
xeito de normalizar o idioma galego, e deste xeito a nosa cultura, é co compromiso dos poderes económicos xa que
as entidades da cultura intelectual non poden facer nada.

- Gonzalo Navaza, “Novas tecnoloxías e literatura”, pp. 47-54.
Trata a relación existente entre a literatura e as novas tecnoloxías (aplicacións informáticas e Internet) atendendo ao
autor como emisor, ao medio de difusión, ao receptor e ás mensaxes literarias. Di que a informática facilita os
aspectos máis mecánicos e menos creativos da creación literaria, que permite incorporar ao text o elementos
extraliterarios, que facilita o acceso ás obras literarias e que supón a aparición dun novo tipo de literatura: a literatura
virtual.
- Tucho Calvo, “O global como suma de singularidades”, pp. 103-108.
Comenta a importancia que a lingua e a cultura teñen nun momento histórico como o que estamos a vivir,
caracterizado polo fenómeno da globalización; sinala que os escritores en lingua galega deben traballar para manter
e comunicar a nosa cultura e que estamos obrigados a empregar a nosa lingua para trasladar os contidos culturais ás
novas xeracións.
- Jonathan Dunne, “A cultura e a traducción literaria”, pp. 109-111.

Analízase a relación existente entre cultura e traducción e coméntase a situación dos traductores en Gran Bretaña.
Apúntanse, así mesmo, dúas reflexións sobre a traducción en Galicia: por unha banda as editoriais non promoven as
traduccións, pola outra as institucións galegas deberían adoptar unha política máis activa e comprometida para que
se traducisen máis textos doutras linguas ao galego e viceversa.
Referencias varias:
- EFE, “Supervivencia en minoría”, O Correo Galego, 2 maio 2001, p. 33.
Sinálase a celebración dunhas xornadas sobre a Cultura no século XXI organizadas pola Consellería de Cultura.
Saliéntase a presencia do comunicólogo Román Gubern que abrirá as exposicións cunha reflexión sobre o futuro das
culturas minoritarias. A continuación, ofrécese información sobre as conferencias programadas para os vindeiros
días.

VV. AA., Xornadas sobre Ramón Cabanillas, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción
Cultural), col. Difusión Cultural, nº 26, decembro 2001, 208 pp. (ISBN: 84-453-3233-3).

Actas das xornadas celebradas en Cambados entre os días 7 e 8 de xuño de 2001 baixo a organización da Dirección
Xeral de Promoción Cultural. A obra ábrese cos prólogos institucionais nos que se destaca a importancia deste autor
galego nacido en Fefiñáns-Cambados en 1876 e morto en Cambados en 1959, para logo dar paso ás colaboracións
que participaron nas xornadas e que abordan diferentes aspectos do Poeta da Raza. Ademais das diferentes
comunicacións das que agora se dá conta, o volume tamén conta con dous anexos nos que se recollen por unha parte
algúns poemas en castelán de Ramón Cabanillas e por outra os galegos con títulos como “Savonarola”, “A Rosa”,
“O paxaro de Armenteira” ou “¡Campana choca!”, todos eles co lugar de publicación e data.
- Francisco Fernández Rei, “Cabanillas e a arela dunha lingua nacional”, pp. 19-48.
Francisco Fernández Rei sinala que a publicación de No desterro (1913) e Vento mareiro (1915) supuxo a chegada dunha
renovación poética necesaria na literatura galega e considera que Cabanillas foi o gran poeta buscado despois da morte de
Manuel Curros Enríquez. Centra a súa intervención na análise da clara vontade que hai en toda a obra de Cabanillas de
construír unha lingua literaria supradialectal con adecuación entre o popular e o cultural; considera que os trazos que
caracterizan a lingua literaria empregada por Cabanillas son:

o léxico diferencialista e hipergaleguista, as formas dialectais do Salnés, o léxico mariñeiro da zona, os arcaísmos e
os empréstitos portugueses, de todos eles achega múltiples exemplos.

- Carlos L. Bernández, “Ramón Cabanillas e o saudosismo. Literatura e ideoloxía no tempo das irmandades”, pp. 4961.
Indica que o saudosismo é un movemento literario que xorde en Portugal a principios do século XX e que ten
o seu máximo representante en Teixeira de Pascoaes; este autor portugués influíu nos sectores nacionalistas galegos
que viron na súa obra un espello ideolóxico-cultural. Esta intervención analiza en que medida o saudosismo e
Teixeira de Pascoaes influíron na obra de Ramón Cabanillas. Bernández considera que a influencia vén dada pola
presencia na súa obra do pensamento de Vicente Risco, que á súa vez estaba fortemente influenciado polo
saudosismo de Pascoaes. Finalmente apunta que as obras de Cabanillas nas que a saudade está máis presente son Na
noite estrelecida (1926) e no seu discurso de ingreso na RAG ‘A saudade nos poetas gallegos’ (1920).
- Manuel F. Vieites, “A obra dramática de Ramón Cabanillas na procura dun teatro nacional. Estratexias de
educación popular e recreación identitaria”, pp. 63-82.
Analízanse as dúas pezas dramáticas máis destacables de Ramón Cabanillas: A man da santiña (1921) e O mariscal
(1926), atendendo tanto á obra en si, como a repercusións que tiveron no seu momento. Vieites considera que estas
obras son de especial relevancia porque supoñen a incorporación de novas temáticas, a

ampliación dos rexistros estilísticos e a elaboración da idea de nación; todo isto determina que estas pezas fosen o
primeiro fito dun proceso de renovación teatral co cal se procuraba unha orientación máis burguesa e universalista
que superase o teatro enxebre e costumista de épocas anteriores.

- Xavier Carro, “Para unha lectura crítica do poema Samos”, pp. 83-105.
Análise minuciosa do poema relixioso Samos (1948), que é a última obra de Ramón Cabanillas. Estudia a recepción
que tivo no seu momento e dá conta de tódolos manuais de literatura nos que aparece citada esta obra; sinala que é
un libro escrito dentro das canles estéticas modernistas e explica cómo o autor entra en contacto con este mo
vemento; elabora unha hipotética xénese de creación e comenta cada unha das partes que conforman a estructura
poética. En xeral considera que Samos é un libro moi eloxiado, pouco lido e estudiado sen profundidade.

- Raimundo García Domínguez “Borobó’. A xeración dos ramóns”, pp.107-118.
Defínese xeración como ‘conxunto de persoas que, por ter nacido en datas próximas, e recibindo educación e
influxos culturais e sociais semellantes, comportánse de maneira afín ou comparable en algúns sentidos’; segundo is
to postúlase a existencia dunha xeración, “Xeración dos Ramóns”, na que se incluiría unha ampla nómina de ramóns
galegos e ilustres nados entre 1866 e 1894: Valle Inclán (1866), Godoy y Sala (1867),

Menéndez Pidal (1869), Cabanillas (1876), Aller Ulloa (1878), Tenreiro (1879), Otero Pedrayo (1888), Goy de Silva
(1888), Sobrino Buhijas (1889), Fernández Mato (1889), Vilar Ponte (1890) e Suárez Picallo (1894). Analízase a
relación existente entre Cabanillas e outros membros desta xeración, por exemplo con Ramón Valle-Inclán ou con
Ramón María Aller Ulloa. Recóllese, finalmente, a expresión ‘ramonizar España’ coa que Pedro Laín Entralgo facía
referencia á posibilidade de elevar o nivel intelectual dos españois para poñelos á altura de homes como Menéndez
Pidal, Aller Ulloa ou Otero Pedrayo.

- Isabel Rey Pousada, “A obra dramática O Mariscal e a súa adaptación”, pp. 119-123.
Analízase a obra O Mariscal e explícase cál foi o proceso de adaptación para poder ser representada polo Centro
Dramático Galego con marionetas de gran formato. Os autores da peza son Ramón Cabanillas (responsábel do texto
poético) e Antón Vilar Ponte (autor da idea e do argumento). A obra relata a traizón e derrota de Pardo de Cela na
súa loita contra o centralismo dos Reis Católicos e a fonte empregada polos autores non é a verdadeira historia,
senón a lenda popular. Sinala que se estructura en tres actos e hai cinco cadros que caracterizan a outros tantos
espacios; que os personaxes principais son o Mariscal, caracterizado como home baril, enérxico e valente, e o
capitán Mudanza, caracterizado como un vilán sen ideais, nin escrúpulos. Tamén sobrancea que os principais
criterios empregados na adaptación son o respecto ao contido e á intención da obra e dos autores; que se mantivo a
trama central, a estructura dramática, os personaxes e, sempre que foi posíbel, a rima e a medida dos versos; que se
suprimiu o limiar, reducíronse parrafeos e

escenas pero non se incluíu nada que non aparecese no texto orixinal. Para rematar salienta que a adaptación se
traballou cunha metodoloxía baseada nas xuntanzas para establecer prazos e criterios, na investigación de datos
históricos sobre Pardo de Cela e a súa época e na visita aos lugares nos que se desenvolve a acción.

- Marcelino de Santiago Viqueira, “A posta en escena con marionetas da obra O Mariscal”, pp. 125-129.
Achega á posta en escena con marionetas de O Mariscal, dirixida por Marcelino de Santiago Viqueira para o Centro
Dramático Galego. Explícase a estructura dos monicreques, a súa construcción e o seu funcionamento; descríbense
os criterios tidos en conta para a iluminación e para a creación dos espacios escénicos, tanto exteriores como
interiores; e analízanse as técnicas que empregaron os marionetistas para interpretar os textos de cada unha das
marionetas, para representar as súas accións dramáticas e para dotar de sentimentos e emocións aos bonecos.

- Andrés Pociña, “Cabanillas e a poesía en linguas alleas”, pp. 131-152.
Achega dende tres perspectivas diferentes (Cabanillas como parafraseador, como traductor e como poeta) a unha das
obras máis desatendidas de Ramón Cabanillas: Versos de alleas terras e de tempos idos, publicada en 1955. Sinala
que esta obra contén a paráfrase que o autor fixo dun conxunto de poemas de arredor de 40 poetas de distintas
procedencias e que agrupa en tres partes: ‘Paráfrasis do grego’, ‘Paráfrasis do latín’ e

‘Varia’. Chámase a atención sobre o feito de que a súa recepción foi escasa, igual que a atención dedicada nos
estudios do total da súa obra (ata o punto de existir erratas nalgunhas edicións da súa Obra Completa). Sinala que
Cabanillas realiza as recreacións dos orixinais mediante tres procedementos: introducindo transformacións no sentido
orixinal, omitindo algún verso ou ampliando o texto. Así mesmo cando se atopa ante un orixinal que lle gusta polo
contido, pero non pola expresión, forma, léxico e verso, modifícao introducindo elementos de creación poética propia.
Nestas páxinas compáranse, ademais, recreacións de Cabanillas cos seus orixinais e con traduccións filolóxicas
doutros autores para comprobar en que medida el é máis poeta ou traductor.

- Xosé Ramón Pena, “O mundo artúrico na obra de Ramón Cabanillas”, pp. 153-160.
Achega á presencia da materia da Bretaña en Na noite estrelecida de Ramón Cabanillas e ás causas que orixinaron
este interese. Sinala que na obra están presentes tres elementos: o ideal cristián, simbolizado nas virtudes do Grial; o
mundo celta, simbolizado na toponimia e nos heroes de Irlanda, Gales, Escocia, etc.; e a exaltación dos valores da
cabalería, do sacrificio, da irmandade, etc. simbolizado na Mesa Redonda de Arturo e nos seus cabaleiros. Por medio
da exaltación dun pasado mítico preténdese establecer unha relación cun presente-porvir glorioso; o que o leva a
concluír que en Na noite estrelecida asistimos a unha dignificación mítica de Galicia que está en consonancia coa
vocación político-cultural dos ideais nacionalistas das Irmandades da Fala.

- Xosé Mª Dobarro, “O nacemento dun poeta en terras cubanas: Ramón Cabanillas”, pp. 161-176.

Achega á traxectoria vital de Ramón Cabanillas, facendo especial fincapé no período que vai dende 1910 a 1912 e
que se corresponde coa súa estancia en América. Descríbense os distintos traballos que Cabanillas desempeñou,
tanto aquí, como en América; analízanse as colaboracións xornalísticas e literarias que realizou en diferentes revistas
e xornais; coméntanse brevemente as súas obras No desterro. Visións gallegas (A Habana, 1913) e Vento mareiro
(1915) e trascríbese a carta que Cabanillas escribiu no café Victoria de Vigo, horas antes de embarcar para América,
ao seu amigo Manuel Sánchez Peña.

VV. AA., Homenaxes a Lois Tobío. Madrid, 13 de xuño de 2001, prólogo de Manuel Lombao,
Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, Cadernos do Seminario de Sargadelos, nº 88, xuño 2001, 104
pp. (ISBN: 84-8485-012-9).
Volume que recolle varios artigos cos que diferentes personalidades do mundo da cultura lle renden homenaxe a
Lois tobío no último tramo da súa vida. Esta obra pretende servir ademais para dar a coñecer a este personaxe, xa
que, como indica Manuel Lombao no prólogo, é un personaxe cuberto “dun certo veo de esquecemento”. Neste
mesmo prólogo sinala as diferentes facetas nas que destacou Lois Tobío, aínda que profundiza no seu labor de
xornalista por crer que quizais este sexa un dos aspectos que menos traten os colaboradores deste volume. Así, sobre
este aspecto, sinala que como xornalista destaca nos vinte anos que estivo en Uruguay, onde se dedicou á
información e opinión internacional e onde tamén traballou nun programa de radio que é un referente histórico da
forza do exilio intelectual galego. A continuación resumimos cada un dos traballos que achegan os invitados a
colaborar nesta homenaxe que tivo lugar o 13 de xuño en Madrid, data na que o homenaxeado cumpría 95 anos.
- Xesús Alonso Montero, “A revolución rusa semellaba un abrente”, pp. 9-11.
Baseándose en fragmentos que o propio Lois Tobío escribiu no seu libro de memorias, As décadas de T.L., define a
este persoeiro como marxista na época en que estivo en Berlín facendo un máster de Ciencia Política.

Aproveita Alonso Montero para indicar que habería que recoller os textos progresistas que este autor deixou escritos,
xa que mesmo poden servir para unha crítica radical e necesaria nos tempos de hoxe.
- X. L. Axeitos, “Lois Tobío, constructor da casa común”, pp. 13-15.
Louva a obra Décadas de T. L., (1994) de Lois Tobío, porque este xénero entre a memoria, a autobiografía e a
confesión é unha forma axeitada de recuperar o pasado dunha sociedade. E precisamente, no percorrido que logo fai
pola obra, é este aspecto de describir toda unha sociedade o que máis salienta Axeitos. Sinala, pois, que con esta
obra na que deixa constancia de momentos históricos seguindo os seus pasos vitais, Tobío conságrase como un dos
grandes ensaístas do mundo hispánico.
- Francisco Ayala, “Del paraíso al destierro”, pp. 17-19.
Antes do inicio do propio texto de Ayala sinálase que este autor contribúe a esta homenaxe permitindo reproducir o
seu artigo “A universidade Alemana”, do seu libro Recuerdos y olvidos. No artigo mencionado relata a súa vivencia
do final da Guerra Civil e da súa estancia en Alemaña, onde coñeceu a Lois Tobío, coincidindo ambos en que o
motivo da súa viaxe a ese país era ampliar os seus coñecementos da ciencia xurídica.

- Borobó, “O exemplo de Luis Tobio Fernández”, pp. 21-24.
Despois de confesar que aínda non leu as memorias de Tobío ofrece a súa visión persoal del. Para iso Borobó comeza
recordando o momento no que el ingresou na Universidade de Santiago, onde asistiu ás clases que Tobío impartía na
Facultade de Dereito despois de gañar unha oposición na que había outros favoritos para o posto. Comenta logo que,
sen embargo, o mestre Tobío pronto abandonou a universidade xa que marchou a Alemaña, destacando ademais que a
familia dos Tobío tiña unha grande facilidade para os idiomas. Indica tamén que alí comezou a súa carreira
diplomática, que foi interrumpida pola guerra, pasando Tobío a ser un exiliado americano e desenvolvendo alí unha
actividade extraordinaria. Finalmente, alude á creación do Seminario de Estudos Galegos onde o homenaxeado estivo
presente, e indica que quizais non lle correspondese estar, xa que logo deste evento estivo moitos anos exiliado.

- Fermín Bouza Álvarez, “A cuarta década de T. L.”, pp.25-26.

Indica que Lois Tobío vai relatando na súa cuarta década cal foi o papel que el desempeñou nos momentos da guerra
civil. Subliña que este personaxe loitou pola liberdade nas institucións republicanas e que a súa visión crítica permite
que a través destas memorias coñezamos mellor cómo afectou este momento da historia a Galicia, xa que deixa
constancia, entre outras cousas, das persoas e escenarios que xogaron un papel importante neste momento.

-Carlos Casares, “Castelao e Tobío”, pp. 27-28.
Salienta que a través dunha das súas últimas conversas con Ramón Piñeiro soubo que cando Castelao estaba
ultimando as cousas para o seu nomeamento como embaixador da España republicana en Buenos Aires, este decidiu
que a persoa de confianza que o debía acompañar era Lois Tobío Fernández. Sen embargo isto non puido ser porque
as autoridades do ministerio consideraban que Tobío debía permanecer en Bulgaria, polo que remata opinando que,
aínda que non puidemos saber como sería o labor de Castelo como embaixador, debemos pensar que ía ben
encamiñado ao elixir a Tobío como colaborador.

- Xan Carballa, “Un home de corazón”, pp. 29-31.
Indica que cando se cumpriron 50 anos do estoupido da Guerra, o xornal “A Nosa Terra” sacou un especial
analizando o que sucedera. Destaca que para a elaboración desta publicación contaron coa axuda de Lois Tobío,
quen fixo fincapé en demostrar que para entender a política do presente había que conectar coas Irmandades da Fala.
Reproduce ademais algunhas das ideas que Tobío expresou na entrevista para o especial do xornal e, por último,
destaca que as memorias que logo publicou este persoeiro son un modelo literario, histórico e persoal.

- Francisco Díaz-Fierros Viqueira, “Lois Tobío, memoria e guieiro para o novo seminario”, pp. 33-34.
Dá conta de que primeiramente coñeceu a Tobío por referencias indirectas, e que o coñeceu persoalmente cando
aceptou ser presidente do Consello do novo Seminario de Estudos Galegos, institución da que fora cofundador.
Describe a este persoeiro como un home cunha forte personalidade e cun talante cortés e aberto, a pesar de que nun
primeiro momento pareza que quere impoñer as súas ideas con moita convicción. Nos últimos parágrafos alude á
publicación de As Décadas de T.L., libro no que ofrece unha visión persoal da historia de Galicia, e mesmo de
España e Occidente.
- Isaac Díaz Pardo, “Recordos con motivo dun homenaxe a Lois Tobío”, pp. 35-36.
Achegamento á vida e obra de Tobío, de quen se destaca o silencio exemplar que mantivo no seu exilio americano.
Desta etapa comenta ademais que el é o responsábel do artellamento xurídico e político do Consello de Galiza que
promovera Castelao. Díaz Pardo sinala, por outro lado, algunhas das obras nas que colaborou con Tobío e comenta
que nas viaxes de verán que este facía a Viveiro, aproveitaba para invitalo a participar nalgún acto en Sargadelos.
Finalmente salienta que Lois Tobío e Carvalho Calero foron os principais redactores do anteproxecto do Estatuto de
Galiza no ano 31, polo que lle resulta estraño que ninguén se acercase a Tobío para coñecer o seu pensamento á hora
de elaborar o actual.

- Francisco Fernández del Riego, “Os ensinos do vello amigo”, pp. 37-39.
Vai dando conta da relación que mantivo con Lois Tobío desde que o coñeceu en 1931 cando era profesor de
Historia do Dereito na universidade compostelá. Así mesmo, destaca o maxisterio que exerceu en distintos campos,
posto que as súas ideas servían de base aos máis novos. Menciona tamén o seu papel no Seminario de Estudos
Galegos, no corpo diplomático exercendo como secretario da embaixada de Sofía e como exiliado, salientando que
dende Montevideo lle enviaba traballos para publicar en Grial. Por outro lado, destaca que o Conde de Gondomar foi
unha figura que o atraeu especialmente nos seus escritos e que as súas memorias resultan ilustrativas e
aleccionadoras.
- Luis Martul Tobío, “As décadas de T. L. ou as lembranzas dunha alma gozosa”, pp. 41-43.
Trata sobre as memorias escritas por Tobío, ao que presenta como investigador, historiador, traductor, creador e
escritor de memorias. Opina que As décadas de T. L. reflicte a unión do culto e do popular, do persoal e do
colectivo. Relacionado con isto sinala que o lector a quen se dirixe esta obra é ao pobo galego, xa que aquí atopará
cómo evolucionou Galicia. Comenta ademais que este título recorda á obra histórica elaborada por Tito Livio, aínda
que a grande diferencia entre ambas obras é que na de Tobío a ficcionalización é tamén importante.

- Alfonso Mato, “Tobío no S.E.G.”, pp. 45-46.
Dá conta das diferentes etapas que viviu este personaxe no Seminario de Estudos Galegos, institución científicocultural que el mesmo fundara xunto con outros oito compañeiros. Sinala o labor que realizou nesta institución
mentres era estudiante, momento no que indica que foi un dos seus membros máis activos, e cando logo era mestre,
época na que ademais de facer algún donativo participaba nalgunhas xeiras de traballo. Salienta que co paso á
carreira diplomática en Sofía tivo que abandonar a dedicación ao Seminario e que cando volveu a Galicia, despois de
estar exiliado, sentiu tristeza por ver que neste país xa nada lle pertencía.
- X. L. Méndez Ferrín, “Recoñecemento a Lois Tobío”, p. 47
Achégase brevemente aos distintos papeis que xogou este persoeiro dentro da política e cultura galegas.
Primeiramente, refírese á súa colaboración no Consello de Galiza e destaca logo que foi un dos fundadores do
Seminario de Estudos Galegos. Ademais pon de relevo as súas investigacións históricas e subliña que con As
Décadas entregou aos galegos o seu mellor don intelectual.
- Raúl Morodo, “Un joven nonagenario, galleguista y demócrata: Don Luis Tobío”, pp. 49-51.

Indica a importancia que tivo para el Lois Tobío dentro dos seus estudios de Dereito, xunto a outro maestro
alemán, Hermann Heller. Sinala ademais que a vida de Tobío estivo marcada polo seu galeguismo militante e polo
seu coñecemento da cultura alemana. Respecto ao seu galeguismo fai fincapé en que, xunto a outras personalidades
como Rubia Barcia, foi no exilio onde levou a cabo unha gran tarefa de recuperar a memoria histórica galeguista.
Remata felicitando ao homenaxeado pola súa brillantez intelectual e o seu compromiso coa liberdade e a tolerancia,
así como aos colaboradores que fixeron posíbel este acto.
- Xosé Neira Vilas, “A exemplaridade de Luis Tobío”, pp. 53-54.
Fai un repaso da vida de Tobío deténdose sobre todo no seu exilio, que pasou en distintos lugares de América, e nas
súas tarefas de investigador histórico, traductor, fundador e presidente actual do Seminario de Estudos Galegos.
Recorda algunhas das veces que puido conversar con el, por exemplo cando en 1993 se cumpriron setenta anos do
Seminario, ou cando en 1997 xunto a Ramón Villares se reuniron no auditorio Sargadelos para participar nunha
mesa redonda sobre a cultura galega na emigración. Finalmente destaca que aos seus noventa e cinco anos segue
sendo fiel a Galicia e traballando pola súa causa.
- Carlos Nuevo Cal, “A infancia e a patria do home”, pp. 55-60.

Trata sobre a influencia que exerceu en Lois Tobío a súa vila natal, Viveiro, onde estivo desde 1906 ata 1916, e a
onde seguiu acudindo sempre que puido. Comeza sinalando que o pai deste personaxe se trasladou desde o Val da
Mahía ata viveiro para exercer de profesor e que alí chegou a ser moi querido debido á súa maneira obxectiva de
ensinar e a que organizaba e participaba en múltiples eventos culturais. Salienta que o seu traslado a Santiago se
debeu aos estudios do seu primoxénito, como se indica na carta de despedida que publicou no semanario Verdad y
justicia o 27 de maio de 1916 e que se reproduce aquí. Nun apartado diferente comenta que nas súas Décadas,
Tobío sinala que os seus dez anos en Viveiro foron máxicos. Dá conta ademais de que seguiu indo alí nos veráns e
que se reunía con amigos como os irmáns Villar Ponte, Pepe Casariego ou Uxío del Valle, e que sempre seguiu
tendo presente esta vila, xa que a ela enviaba varias publicacións que versaban sobre este lugar. Ademais indica
que desde a década dos setenta esta vinculación con Viveiro continúa anovada.
- Laudelino Pellitero, “O universalismo dun bo galego”, pp. 61-66.

Comeza sinalando cales foron as correntes artísticas e filosóficas que influíron en Tobío cando este estivo en
Alemaña. Indica ademais que Tobío afirmou volver deste país máis europeo e máis galego, subliñando a raíz disto
que a partir deste momento o galeguismo e o universalismo estarán sempre presentes neste personaxe. En relación
con isto alude á elaboración do Anteproxecto de Estatuto para Galicia, para o cal os intelectuais galegos se fixaron
en todo o mundo pero sempre coa raíz na terra. Nun apartado final fai referencia a tres

personaxes históricos polos que Tobío sentiu simpatía: Erasmo de Rotterdan, O Padre Feijoo e Don Diego Sarmiento
de Acuña, “Gondomar”, chegando mesmo a sentir “unha verdadeira identidade” con este último.

- Xulio Ríos, “O galeguismo universalista de Lois Tobío”, pp. 67-71.
Fai referencia ao universalismo e galeguismo que profesou Tobío dende moi pronto. Indica que el cría que coñecer o
estranxeiro servía para actuar na nosa terra e subliña que Tobío tiña xa estas ideas cando foi a Alemaña no perído de
entreguerras. Por outro lado, afirma que o universalismo de Tobío é esencialmente político e cultural e tanto nas súas
accións políticas como culturais estaba sempre pendente do exterior. Así mesmo subliña que isto tamén se nota nos
escritos que facía para xornais e revistas cando estaba no exilio, onde tamén promoveu a fundación da sección de
estudios de política internacional e diplomacia no Instituto Ruíz de Alarcón en México. En canto ao seu
universalismo no ámbito da cultura salienta as traduccións ou os estudios sobre o conde Gondomar, que tamén fora
diplomático coma Tobío. Remata mencionando algúns dos cargos de Tobío como diplomático e colaborador na
política galega, para logo concluír que nunca estivo de costas a Galicia e que o seu compromiso era reverdecer o
ideario da xustiza social.
- Francisco Luis Rodríguez Guerreiro, “Lois Tobío e o seu Viveiro natal”, pp. 73-75.

Fai un recorrido cronolóxico que sinala a relación entre Tobío e Viveiro, a súa vila natal. Comenta que este
personaxe seguiu indo a ela sempre que puido, a pesar de vivir lonxe, e que fixo as súas primeiras pescudas
históricas sobre persoas vinculadas a este lugar. Menciona tamén algúns dos amigos de Tobío en Viveiro, entre os
que se atopan os irmáns Vilar Ponte, os irmáns Cerdeiras, Casariego ou Pérez Labarta e apunta os camiños que
seguiron algúns deles. Por outro lado indica que cando en 1965, Tobío volveu a Viveiro, denunciou moitos dos
cambios que se fixeran atentando contra o patrimonio histórico cultural. Finalmente indica que, aínda que
serodiamente, Viveiro recoñeceu a Tobío concedéndolle a Medalla de Honra no 1997 e dándolle o seu nome a un
centro de ensino primario no 1999.
- Constanza Tobío Soler, “Lois, Galicia, aquí y allá”, pp. 77-79.
Páxinas nas que a filla de Lois Tobío recorda algúns momentos vitais da súa familia e nas que sobre todo describe o
amor que sentían por Galicia. Indica que para ela Galicia estaba tamén en América, posto que alí tiñan amigos e
familiares galegos. Ademais disto describe algúns hábitos de seu pai como ler unha revista antes de durmir, contar
historias e escoitalas ou asistir a tertulias en distintos lugares polos que foi pasando.
- Andrés Varela, “Don Luis Tobío nas experiencias estivais de Sargadelos”, pp. 81-82.

Describe algunhas das ocasións nas que Tobío asisitiu ás Experiencias de verán que se levan a cabo en Sargadelos.
Primeiramente recorda a do ano 1987 en que el presidiu e inaugurou un seminario organizado polo Seminario de
Estudos Galegos; a seguir alude ao ano 1995, no que se celebrou un encontro literario onde se presentou o seu libro
As Décadas de T. L. e onde se reflexionou sobre distintos acontecementos do século XX que tamén afectaran a
Galicia; en terceiro lugar menciona as experiencias de 1996, cando se cumprían 25 anos destas, e nas que Tobío
falou da súa relación con Castelao no exilio ou da participación que tivo na creación do Consello de Galiza; en
último lugar describe a experincia de 1997 na que este personaxe o pasou moi ben conversando en búlgaro cunha
pintora-ceramista búlgara.
- Juan Ramón Vidal Romaní, “Lois Tobío, Isidro Parga Pondal e o Seminario de Estudos Galegos”, pp. 83-85.
Céntrase en destacar o papel que xogou Parga Pondal no Seminario de Estudos Galegos desde a súa entrada en 1926.
Alude á falta de entedemento entre este e o doutor Luís Iglesias Iglesias que era o director da sección de Ciencias
Naturais, dentro da cal estaba a subsección de Xeoquímica baixo a dirección de Parga Pondal. En canto á relación
deste con Lois Tobío dise que a distancia entre eles era grande, pero que sen embargo ambos compartiron a
experiencia de estar en Alemaña, polo que a súa europeidade convertía as iniciativas do Seminario nun proxecto
aberto ao mundo e á modernidade.
- Ramón Villares Paz, “Tobío e a outra Galicia”, pp. 87-88.

Destaca que o papel de Tobío na Galicia do século XX é ser “unha das voces civiles máis esenciais da ‘outra
Galicia”, explicando a continuación que esta sería a Galicia que puido ser, pero que non foi debido á Guerra.
Remata apuntando que esta homenaxe, ademais de ser un acto de xustiza persoal, debe servir para facer unha
chamada de atención para que se recorden as figuras da cultura galega que loitaron por esa “outra Galicia”.
- Mª Victoria Villaverde, “Tobío, querido amigo, galego exemplar”, pp. 89-91.
Pon de manifesto a amizade que mantivo a súa familia coa de Tobío cando este estivo exiliado en América. Así
mesmo indica que neste tempo Tobío sempre estivo disposto a colaborar coa colectividade galega, e para dar mostra
disto comenta que en 1956 o Consello de Galicia lle pediu que preparase o Primeiro Congreso da Emigración Galega,
que resultou ser un éxito. Ademais disto, salienta que Tobío continuou sempre colaborando co Consello de Galicia e
que el foi o encargado das tarefas previas á publicación dos dous volumes da introducción da Historia de Galicia, que
dirixía Otero Pedrayo. Finalmente Mª Victoria Villaverde alude ao seu estado de viudedade e ao de Tobío, ao que, xa
en Galicia, seguiu vendo na Galería Sargadelos.

- Monserrat Bascoy Lamelas, Nathalie Grischkat e Marga Romero, “Textos con Alemaña ao fondo”, pp. 93

102.

Estas tres autoras, aínda que escriben textos independentes, todos eles teñen en común a súa relación con Alemaña.
En primeiro lugar Bascoy Lamelas refírese á traducción que Tobío fixo dunha peza teatral de Bertoltl Brecht, Nai
Coraxe (Ediciós do Castro, 1987). Fai un resumo do seu argumento e salienta que Tobío indica xa no título que se
trata dunha versión, posto que el adapta a obra á cultura galega. Por outro lado, Grischkat indica que ela leu as obras
de diferentes autores galegos que falan sobre Alemaña, salientando de as Décadas de T. L,. o intento de
obxectividade que hai evitando o emprego de xeralizacións e a creación de estereotipos. Reproduce algúns dos
parágrafos que máis lle gustaron desta obra e remata indicando que admira o feito de que ao longo da súa vida
seguise interesado pola cultura alemana como indican distintas traduccións de grandes autores alemáns. Por último,
Marga Romero destaca que nas súas memorias está a transmisión de todo un século moi importante para Galicia. Dá
conta dalgúns dos aspectos tocados nas dúas primeiras décadas e para destacar a referida a Alemaña indica que
Tobío chegou a ese país sen pasar por Madrid, tal como era o soño da Xeración Nós. Salienta que Tobío, a diferencia
doutros persoeiros que cita e que tamén pasaron por Alemaña, foi capaz de integrarse nese país, polo que el facía
crónica da cultura e da vida alemana desde dentro.
- D. P., “En Xanceda con Felipe Fernández Armesto”, pp. 103-104.

Reprodúcense as palabras coas que Felipe Fernández Armesto, máis coñecido por Augusto Assía, se suma a esta
homenaxe ao seu compañeiro, debido a súa imposibilidade para escribir. De Tobío recorda que o coñeceu en 1925
cando entrou no Seminario de Estudos Galegos, e que el o axudou a integrarse na vida de Berlín, recordando así
mesmo o nome doutros galegos como Risco, García-Sabell, Rof Carballo ou Américo Castro, que tamén pasaron por
esa cidade.

Referencias varias:
- Xan Carballa, “Lois Tobio, homenaxe á estirpe nacionalista”, A Nosa Terra, nº 991, 14 xuño 2001, p. 32.
Comézase destacando o papel de Isaac Díaz Pardo na recuperación da relevancia da figura de Lois Tobio,
mencionándose a continuación a obra de homenaxe que publicou Ediciós do Castro e na que se recollen as opinións
sobre este persoeiro de xente como Díaz Pardo ou Xosé Luís Méndez Ferrín. Asemade, faise referencia a outras
manifestacións de recoñecemento de cara a este intelectual como o do Concello de Gondomar que lle deu o nome de
“Lois Tobio” a un auditorio ou o celebrado no Ateneo de Madrid.

VV. AA., Tomás Barros (1922-1986). Resmas e lenzos. Exposición Antolóxica, Ferrol: Concello
de Ferrol/Ateneo Ferrolán, novembro 2001, 72 pp. (DL: C-2179/2001).
Catálogo publicado con motivo da exposición no Centro Torrente Ballester da obra de Tomás Barros e que atende
tanto á súa obra poética, como pictórica. O catálogo, que contén ilustracións de Ricardo Segura Torrella, Isaac Díaz
Pardo e do propio Barros, está composto por tres textos introductorios de diferentes representantes institucionais; por
catro artigos de Luís Alonso Girgado, Antonia López García, Isaac Díaz Pardo e Andrés Mosquera Rodríguez; pola
reproducción de vintenove cadros de Tomás Barros e por unha extensa bibliografía da súa obra literaria e da obra
doutros autores que publicaron estudios sobre esta. O artigo de Luís Alonso Girgado leva por título “A obra poética
de Tomás Barros: unha lectura” e nel inclúe unha breve biografía do autor e un estudio de toda a súa obra poética;
Antonia López García explica en “A personalidade de Tomás Barros e a súa orientación estética” cómo a
personalidade curiosa, innovadora, reflexiva e sensíbel de Barros inflúe na súa obra poética e pictórica; Isaac Díaz
Pardo informa en “Ante unha nova mostra da plástica de Tomás Barros” de que se vai publicar un facsímil de Los
procesos abstractivos del Arte Contemporáneo de Barros e O primeiro Tomás Barros, no que se inclúe unha
selección poética con textos publicados entre 1943 e 1950, e comenta a relación que mantiña co seu curmán ao que
considera moito máis que un artista plástico; e no artigo de Andrés Mosquera Rodríguez, que leva por título “Tomás
Barros: bocetos de un recuerdo”, estúdiase a traxectoria pictórica de Barros e coméntanse as obras que este publicou
sobre arte.

Referencias varias:
-Armando Requeixo, “Un libro imprescindible”, Diario de Ferrol, “Arte e literatura”, 18 novembro 2001, p.
8.
Sinala que con motivo da exposición sobre o ferrolán Tomás Barros, que se estaba a desenvolver no Centro Cultural
Torrente Ballester, o Ateneo Ferrolán editou este volume no que se recollen cadros e textos do homenaxeado, así
como diversos estudios con aproximacións á súa obra e figura, entre eles os de Luís Alonso Girgado, Antonia López
García ou Isaac Díaz Pardo.

s

VV. AA., Vª Xornadas de Cultura Galega: “Mar por medio”. Unha visión de Galicia dende o
Reino Unido, Lugo: Deputación Provincial de Lugo/Concello de Ribadeo, 2001, 96 pp.(ISBN:
84-8192-169-6).
as

Este volume recolle as actas das V Xornadas “Mar por Medio” que se celebraron en Ribadeo do 30 de xullo ao 1 de
agosto de 1997. O encontro reuniu a profesores e estudiosos da lingua e a cultura galega dende as universidades
británicas. A situación da lingua galega a principios do século XX e na actualidade, as figuras de Valle-Inclán,
Méndez Ferrín ou o Conde de Gondomar son algúns dos eixes temáticos que centran os relatorios reunidos neste
volume. A obra comeza coa transcrición da presentación das xornadas, seguida das intervencións dos poñentes. Os
relatorios dos participantes referidos á literatura galega son os seguintes:
- Eric Southworth, “A visión de Galicia na obra de Valle-Inclán”, pp. 42-52
Alude á decisión do escritor galego Ramón María del Valle-Inclán de emprega-lo castelán na súa obra literaria e
salienta o seu profundo coñecemento da cultura galega. Centra a súa intervención nos textos do autor compostos antes
de 1920 que sen estar escritos en lingua galega, fan referencia a Galicia, fundamentalmente a novela curta Flor de
santidad. Indica que a obra galega de Valle propón unha visión sumamente parcial e selectiva da realidade rexional e
apunta o esencial, o eterno, o ambiente cultural e o espírito do seu pobo como as principais preocupacións do autor
arousán. É así como explica que a arte de

Valle brinde unha visión de Galicia moi selectiva e inimiga do facilmente recoñecible, que mesmo pode resultar
rechamante pola cantidade de aspectos do mundo material do seu tempo ós que nunca alude e que a penas parecen
interesarlle. Para ilustrar estas ideas, explica o argumento de Flor de santidad e analiza os elementos de interese
costumista, tales como o retrato que Valle fai das crenzas e costumes dos personaxes, os tons e o contido dos contos
típicos do folclore galego.

- John Rutherford, “O traductor artesán e o traductor artista: Méndez Ferrín ó inglés”, pp. 56-61
Fala do primeiro obradoiro de traducción literaria da Universidade de Oxford, ideado por el e mais por Benigno
Fernández Salgado para animar ós estudiantes a aprende-la lingua galega. Explica que comezaron cos relatos de
Méndez Ferrín poñendo en práctica un método de traducción en equipos. Gaba este tipo de traballo pola variedade
de puntos de vista das persoas que participan no obradoiro e que polo tanto produce colectivamente unha traducción
moito máis rica e completa. Concibe ó traductor como a un artista e o obradoiro de traducción como un obradoiro de
artistas. Critica a baixa calidade das traduccións literarias actuais e explica que iso se debe a que se considera ó
traductor literario un artesán e non un artista. O resultado práctico desta consideración é que os traductores están mal
pagados e non lle poden dedicar ó seu traballo todo o tempo que require, ademais da propia falta de prestixio en si. O
traductor artista ten que aspirar a que cada oración sexa un grande achado, igual que na creación artística orixinal.
Sinala que ante un escritor ousado e con tanta forza coma Méndez Ferrín, o traductor artesán ten medo e non se
atreve a arriscar. Afirma

que o traductor artista ten que perde-lo medo ó estraño, ó outro dun texto literario e ten que encararse cos problemas
que causa, sen refuxiarse nunha fácil domesticación. Apunta tamén a través de exemplos, algunhas dificultades que
se poden atopar na traducción do galego ó inglés. Por último, refírese á loita continua que supuxo trasladar gran
parte da forza e da enerxía dos contos de Ferrín á lingua inglesa coa publicación de Them and other stories.

Val, Marga do, Carolina Otero, Vigo: A Nosa Terra, col. Mulleres, nº 4, 2001, 240 pp. (ISBN:
84-95350-22-X).
Biografía da artista galega Agustina Otero Iglesias (Va lga, Pontevedra, 1868-Niza, 1965), que pasaría á historia
como a Bela Otero, estructurada en cinco partes tituladas: “Corpo que se ollou para o gozo”, “A caixa aberta”, “A
caixa de música”, “A caixa de fotos” e “O tempo xusto”. En cada unha delas faise eco da idea que desta muller
conservaban algúns galegos do seu tempo, da súa presencia nos medios da época na que era a muller máis famosa e
rica do mundo e as visións que se foron transmitindo oralmente daqueles que a coñeceron na súa aldea cando era
nena. Na primeira parte faise unha breve introducción na que a autora resalta a importancia que a Belle Otero tivo no
século pasado; en “A caixa aberta” e “A caixa de música” faise a biografía propiamente dita, que se divide en
apartados nos que se tratan diferentes aspectos de forma non cronolóxica, dende o seu nacemento en Valga ou as
súas estadías en Madrid, os seus amoríos e aventuras; baixo o epígrafe “A caixa das fotos” recóllense 131 imaxes da
artista, nas que se inclúen postais, caricaturas, fotografías, debuxos, portadas de revistas e de libros, etc.; e no último
capítulo, “O tempo xusto”, analízase a presencia de Carolina Otero na literatura, en particular na obra de Valle
Inclán e Torrente Ballester.
Referencias varias:

- Carlos Casares, “A beleza de Carolina”, La Voz de Galicia, “Á marxe”, 16 decembro 2001, p. 13.
Ver Otero, Carolina, As auténticas memorias da Bela Otero, neste apartado do Informe.
-Manuel Vidal Villaverde, “A luz que vén e sosega”, Atlántico Diario, “La Revista”, 23 decembro 2001, p.
58.
Conversa coa escritora Marga Romero na que se recolle as súas reflexións acerca da súa nova novela en torno á
figura da Bela Otero e na que comeza falando do interese que sempre lle suscitou este personaxe. Evoca a outros
persoeiros da historia como Prisciliano ou Prócula que tamén se asocian con espacios nos que viviu Carolina Otero,
nunha viaxe onde o emocionante e o onírico teñen un papel fundamental.

Valcárcel, Xulio, No corazón de Galicia: viaxe polas terras de Chantada e A Ulloa, Vigo: A
Nosa Terra, col. As Viaxes, nº 4, 2001, 337 pp. (ISBN: 84-95350-87-4).
Este libro de viaxes polas comarcas de A Ulloa preséntase en formato pequeno, con pastas duras e unha coidada
selección fotográfica dos principais monumentos descritos ou referidos no contido da obra. Está estructurada nos
seguintes capítulos: “No principio, Taboada”, “Por terras de Chatada e Carballedo”, “O misterio das Antas”,
“Monterroso” e “Palas de Rei no Camiño de Santiago”, ademais de contar cun mapa, no que se pode observar o
percorrido, e cun limiar que xustifica este camiño. O autor descríbenos a paixase que observa neste itinerario,
achéganos aos datos históricos ou lendarios que rodean cada aldea e cada vila e tamén comenta os principais
monumentos que atopa na súa viaxe, nomeadamente igrexas, capelas e pazos.
Referencias varias:
- Xosé Luís Otero Cebral, “Paisaxe, ríos e vieiros”, El Progreso, “Sociedad”, 20 agosto 2001, p. 61.
Opina que esta obra de Xulio López Valcárcel ofrece unha “visión paisaxístico-natural” dos concellos que integran a
comarca da Ulloa. Salienta que o autor ofrece unha panorámica moi variada desta terra, tanto dende

o punto de vista da paisaxe física coma humana, xa que alén das diversas manifestacións arquitectónicas da zona,
tamén alude ao traballo desenvolvido polos seus habitantes máis coñecidos.
-M. Blanco Rivas, “Viaxes polas terras de Chantada e A Ulloa”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 228, 29 setembro
2001, p. 2.
Alude ao contido de No corazón de Galicia de Xulio Valcárcel, cuarta obra da colección “As Viaxes” de A Nosa
Terra. Comenta “as rotas” que se poden percorrer a través das páxinas deste traballo, así como o valor da colección á
que pertence.
- Xavier Costa Clavell, “No corazón de Galicia”, O Correo Galego, “No faiado”, 23 outubro 2001, p. 3.
Infórmase da publicación, a cargo de Promocións Culturais Galegas, S.A., do libro de Xulio Valcárcel Viaxe polas
terras de Chantada a A Ulloa, en onde o poeta describe “con rigor documental e amenidade” terras e lugares de
Chantada, Carballedo e A Ulloa.

Vara, Alfredo (coord.), Ourense en el siglo XX, A Coruña: La Voz de Galicia, 2001, 278 pp.
(DL: C-2640-01).
O coleccionábel Ourense en el siglo XX –que se foi entregando en fascículos, de luns a xoves, co exemplar da
edición ourensá de La Voz de Galicia– fai un percorrido pola historia e a evolución de Ourense e a súa provincia ao
longo do século XX. Unha presentación “Lección de futuro” de Bieito Rubido, director de La Voz de Galicia e mais
unha introducción “Un espacio vital de encuentro” do alcalde de Ourense, anteceden a esta obra. O volume está
composto por trinta e catro capítulos asinados que se deteñen nos episodios que marcaron a provincia ourensá, mais
que teñen como fío conductor unha cronoloxía detallada –dende 1901 ata 2000– dos acontecementos anuais máis
salientábeis de Ourense, que aparecen recollidos en columnas laterais en cada capítulo. No referido á literatura
galega atopamos as colaboracións de Arturo Lezcano, “La huella de la generación Nós” e Cristina Huete con “La
Zarpa del Heraldo”. Asemade, cada un destes capítulos describe unha anécdota –“La anécdota”– normalmente
vinculada co tema que toca o capítulo así como unha entrevista –“En primera persona”–, realizada por Xosé Manuel
Rodríguez González a un persoeiro tamén relacionado coa temática do capítulo. Todo iso está apoiado con abondoso
material fotográfico, tirado dos fondos gráficos deste xornal, doutras institucións publicas e privadas así como de
coleccións particulares. Os capítulos que se refiren especificamente á literatura galega detállanse a seguir:

- Arturo Lezcano, “La huella de la generación Nós”, pp. 129-136.

Comeza describindo os literatos que antecederon á xeración Nós para logo analizar máis polo miúdo esta xeración.
Indica que, gracias aos homes de Nós, Ourense recobrou o tempo perdido mercé á longa presencia, dende os anos
40, de Risco e Otero e asemade pon de relevo ás figuras dos ourensáns Xaquín Lorenzo, Xocas, Ferro Couselo e
Ben Cho Sey. Tamén se refire aos literatos dos anos da transición e a que dende os anos setenta volveron a xurdiren
en Ourense entidades culturais de moita tradición –Agrupación Cultural Auriense, Ateneo ou Clube Alexandre
Bóveda–, e remata referíndose aos novos creadores literarios ourensáns como Méndez Ferrín, Carlos Casares ou
Xosé Carlos Caneiro. O apartado “La anécdota” indica a visión que tiña Vicente Risco dos estadounidenses,
mentres que a entrevista deste capítulo ten a Carlos Casares como entrevistado, e nela reflexiona sobre a
importancia cultural e literaria de Ourense durante o século XX chegando a afirmar que “Ourense es la ciudad que
tiene dado más argumentos y espacios literarios, como se puede ver comprobar en muchas obras de la literatura
gallega”.
- Camilo Franco, “El siglo del cine: los escenarios de Ourense”, pp. 145-152.

Fai un repaso pola historia do cinema, centrándose na figura de Carlos Velo, e dos grupos teatrais de Ourense ao
longo do século XX. Sinala que os primeiros referentes da historia teatral de Ourense son o teatro lido en Radio
Orense, o grupo Carátula e mais a Agrupación teatral Valle Inclán, que tiveron continuadores na primeira compañía
independente Histrión 70, e xa nos anos oitenta coa compañía Caritel. Sublíñase que o

proxecto teatral máis estábel de Ourense xorde en 1980 coa compañía Sarabela e mais que o gran recoñecemento
teatral ourensán data de 1973 coa Mostra de Teatro de Ribadavia. Na sección “La anécdota” indícanse algunhas das
rodaxes cinematográficas que se desenvolveron na provincia ourensá, entre elas A lingua das bolboretas.

- Cristina Huete, “La prensa: La Zarpa del Heraldo”, pp. 233-240.
Faise un repaso polas publicacións xornalísticas ourensás durante o século XX e destaca que a provincia de Ourense
foi a provincia galega que menos publicacións tivo ao longo do século pasado. Comeza indicando a competencia que
tiñan o Eco de Orense e El Miño nos comezos do século e sinalando que La Zarpa foi o diario agrario máis
destacábel deste século. Afirma que o espacio deste xornal agario foi ocupado en 1910 por La Región, baixo o
control da Acción Social Católica ata que traspasou a súa titularidade á actual propietaria, a familia Outeiriño.
Destaca que coa democracia xurdiron novas cabeceiras como Faro de Vigo, La Voz de Galicia, coa súa edición local
de Ourense, ou a efémera Orense Diario. Asemade apunta algunhas das características da radiofonía en Ourense
dende a súa aparición en 1934 con Radio Orense, fundada por Ramón Puga Noguerol.

Varela, Lorenzo, Ensayos, conferencias y otros escritos II, ed. de X. L. Axeitos, Sada-A
Coruña: Ediciós do Castro, col. Biblioteca del Exilio, nº 6, 2001, 247 pp. (ISBN: 84-8485020X).
Compilación de prosas de Lorenzo Varela (La Habana, 1917-Madrid, 1978), unha figura do exilio na Arxentina, que
abrangue unha marxe temática moi ampla e consistente. Entre elas podemos atopar basicamente textos de ensaio e
opinión en torno a dous eixes transcendentais na vida do autor: o da Guerra Civil, e o da arte e a literatura (estes
últimos en forma de ensaio ou crítica), precedidos por dous relatos breves –“El fusil” e “El ilusionista”–, inseridos no
ámbito da Guerra Civil, e por unha nota biobibliográfica completa. Ademais tamén aparece un bloque dedicado á
faceta de Lorenzo Varela como conferenciante onde apreciamos de novo as súas preocupacións estéticas e literarias,
pero tamén as inquedanzas políticas en asuntos relacionados directamente con Galicia e o exilio. Finalmente, unha
breve selección epistolar, na que a primeira carta está dirixida a Varela por Eduardo Dieste e na que o resto, de
diversos remitentes e destinatarios, xira arredor da morte e posterior enterramento daquel, pecha o compendio. En
xeral predomina un estilo en consonancia cos que son os dous piares da poética que rexe todos os escritos do autor: o
sincretismo creativo e a concepción simbólica da arte.

Recensión:

- Vicente Araguas, “Lorenzo Varela: Prosa”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 105, 28 novembro 2001,
p. 3.
Tras mencionar o labor poético de Lorenzo Varela, céntrase na súa obra prosística recentemente publicada. Así,
coméntase a estructura e o contido deste volume e faise referencia aos autores de literatura galega que aparecen
mencionados nos escritos de Lorenzo Varela. Por último, recoñécese que a lectura desta obra é “un acto de
restitución ética, pero tamén estética”.
- Carlos L. Bernárdez, “A loita polo porvir”, Guía dos libros novos, nº 35, “Ensaio”, decembro 2001, p. 6.
Coméntase que o poeta Lorenzo Varela conxuga na súa persoa as marcas do exilio e da emigración para, a
continuación, indicar que ao seu regreso da América durante a Transición, período cualificado de hipócrita, foi
recibido co desleixamento que normalmente se lles tributaba aos representantes da cultura galega da diáspora, a
pesar de traballar na Arxentina con persoeiros como Dieste, Cuadrado ou Seoane. Apúntase este último como o
causante de que se pasase a escribir en galego. Por outra parte, cualifícase a Varela de exemplo de compromiso
cultural e político e destácase o seu labor a prol do bando democrático durante a contenda civil española. De por
parte, afírmase que concibe a arte como unha busca da beleza ligada á autenticidade e sobrancéanse, entre os textos
recollidos por Axeitos neste volume, os que atinxen á pintura.

Varela Varela, Xosé Manuel, Alfredo Brañas. Textos en galego, Santiago de Compostela:
Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, 2001, 68 pp. (DL: C-2246/01).
Volume recompilatorio feito por Xosé Manuel Varela Varela, que conta cun prólogo no que se fai constar que as
razóns deste libro non son outras máis que continuar a homenaxe que con motivo do centenario do seu pasamento se
lle rendeu no ano 2001 a Alfredo Brañas (Carballo, 1859-Santiago de Compostela, 1900) e achegar a obra galega do
autor, de difícil acceso por atoparse espallada nas páxinas da prensa. Para isto o volume recupera o discurso lido por
Brañas en Tui con motivo dos xogos florais desta vila, un dos primeiros discursos en lingua galega; e unhas cantas
composicións poéticas, tamén en galego, que van, dende unha homenaxe ao Padre Feijoo, unha traducción dunha
dolora castelá de D. Ramón Campoamor; varios poemas costumistas, un deles acompañado da correspondente
partitura musical; pasando por unha composición en memoria de Rosalía de Castro, ou o “Himno”, que optaba para
letra do himno galego, e un poema defensor dos labregos. Así mesmo, a modo de anexos, inclúe tamén a partida de
nacemento e morte do mentado escritor.

Referencias varias:

-R. Busto, “El centro comarcal de Bergantiños presentó ayer la obra literaria ‘Alfredo Brañas. Textos en galego”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 novembro 2001, p. 33.
Ademais de facer referencia á celebración do Iº Seminario Alfredo Brañas no Centro Comarcal de Bergantiños e as
conferencias celebradas durante o mesmo, tamén dá conta da presentación desta obra de Varela a cargo do propio
autor e de Xoán Carlos Domínguez, axente de dinamización lingüística das comarcas de Galicia.

-Avelino Abuín de Tembra, “Alfredo Brañas, poeta galego”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 25 novembro
2001, p. 3.
Fálase de Alfredo Brañas, importante figura literaria e ensaística de Galicia que quizais non recibe toda a atención
que puidera merecer. Destácase a importancia da súa obra El Regionalismo. Estudio sociológico, histórico y literario
dentro do marco político-ideolóxico catalán. Ademais disto indícase que a obra poética de Brañas que se encontraba
"esparexida por xornais e revistas”, vén de ser antologada en Alfredo Brañas. Textos en galego, libro que recolle os
oito poemas do autor escritos nesta lingua e o discurso de gracias pronunciado en Tui no 1891. Fala Avelino Abuín
brevemente de cada un destes poemas e destaca a oportuna publicación deste poemario.

Vázquez, Dora, O agro: un mundo aberto, Ourense: Gráficas Gutenberg, 2001, 75 pp. (DL:
OU-44/2001).
“Temas galegos”, “A miña vida cos nenos do agro”, “Outras historias do agro” e “E pararei de contar” son as catro
partes que estructuran esta nova achega de Dora Vázquez (Ourense, 1913). Na primeira refírese en ton retórico á
Galicia de principios de século; na segunda narra anécdotas que lle aconteceron con rapaces rurais durante a súa
infancia e xa cando desempeñaba a súa profesión de mestra; a terceira continúa nunha liña similar mais inclúe un
conto sobre unha moura que se aparece onda unha cova e mais outro sobre Cristo, Xoán, Pedro e un velliño; e a
derradeira parte inclúe un poema, escrito na súa xuventude, no que un merlo representa a chegada da primavera.

Referencias varias:
-Manuel Rego Nieto, “Un libro cheo de esperanzas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 31 marzo 2001, p. 6.

Infórmase de que saíu do prelo este volume de Dora Vázquez. Indícase que a súa autora reflicte nel “unha nostalxia
dun pasado que xa non volve” e que remata coa esperanza dunha moza que é un canto á primavera.

-Isidoro Guede, “Otro libro de Dora Vázquez”, La Región, “De Paso”, 25 abril 2001, p. 20.
Dá conta da maneira de narrar de Dora Vázquez da que di que sempre conta con entusiasmo os novos
descubrimentos que vai facendo. Da súa última obra indica que describe amplamente o mundo dos nosos agros, que,
segundo afirma, ela coñece moi ben, posto que foi mestra de escola rural. Tamén comenta que é por isto polo que
nesta obra hai unha temática dominante que son os nenos, que son tamén os personaxes principais das súas
narracións. Así mesmo subliña que en toda a obra aparecen as emocións da autora e que coa súa lectura saberemos
entender mellor as cousas íntimas da nosa terra.
- Marcos Valcárcel, “Pura e Dora Vázquez”, La Región, “Ronsel dos libros”, 13 xuño 2001, p. 61.
Ver Vázquez, Pura, Náufragos da elexía, no apartado II. 1. deste Informe.

Vázquez, Dora, Noelia: novela histórico poética, Ourense: Gráficas Gutenberg, 2001, 78 pp.
(DL: OU-192-2001).
Volume no que Dora Vázquez (Ourense, 1913) nos amosa as dúas paixóns da vida de Noelia, a lectura e a escritura e
que nos describe como esta muller reflexiona sobre diversos aspectos da literatura e que pasa o seu tempo de lecer a
ler. Para isto divide o libro en doce capítulos, sen título e con numeración romana, nos que as referencias á literatura
galega son constantes e onde está moi presente a canción “Noelia” de Nino Bravo. A personaxe que guía esta
narración é Noelia, e ela é quen nos amosa as súas preferencias e comentarios sobre algunhas das obras literarias
galegas que está a ler xunto coas súas reflexións sobre o “misterio dos poetas e da poesía”. Noelia, dende a súa
vellez, repasa sucintamente a vida e obra das once poetisas galegas que integran o volume Daquelas que
cantan…Rosalía na palabra de once escritoras (1997) –Pura Vázquez, Luz Pozo Garza, M.ª Xosé Queizán, Helena
Villar, Chus Pato, Pilar Pallarés, Xela Arias, Ana Romaní e mais Iolanda Castaño–; tamén aparecen reproducidos
fragmentariamente poemas destas poetas. Noelia tamén fai referencia a outras poetisas e poetas –Filomena Dato
Muruais, Juan Barcia Caballero, E. Carré Aldao, José García de Quevedo, Salvador Golpe, Concha Espina, etc.– que
fixeran unha homenaxe a Curros e que aparecen citados na separata do Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses
1969-1970 da que é autor Juan Naya. Tamén se reproducen fragmentariamente algúns dos poemas destes autores.
Outros literatos galegos aos que se achega Noelia son Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Curros Enríquez e
Aquilino Iglesia

Alvariño, nomeadamente ao poemario Nenias (1961), e doutra volta Pura Vázquez, centrándose agora na descrición
de Mañana del amor (1956).

Referencias varias:
- Alvarado, “Pura y Dora, S.L”, La Región, “Buenos días”, 29 decembro 2001, p.2
Louva, neste artigo, a actividade e o traballo literario das irmás Pura e Dora Vázquez. Menciona os seus últimos
libros, O mundo máxico das ideas, de Pura Vázquez, no que recolle as súas colaboracións en galego no xornal El
Correo Gallego, e Noelia, de Dora Vázquez, unha antoloxía poética das súas “maiores admiracións”.

Vázquez, Pura, O mundo máxico das ideas (Escolma), Ourense: Gráficas Gutenberg, 2001, 124
pp. (DL: OU-222/2001).
Recompilación de 65 artigos publicados por Pura Vázquez (Ourense, 1918) en O Correo Galego entre os anos 1997 e
2001 que se abre cun artigo de Xosé Neira Vilas, aparecido no mesmo medio (“En terras venezolanas”, 4-II-01), que
se centra na etapa venezolana da autora. A temática desta escolma xira, principalmente, en torno ao terreo literario, xa
sexa de ámbito universal, hispanoamericano ou galego, e dando unha especial presencia á autoría feminina. Amais
diso, vese complementada por outro tipo de textos relacionados con outras manifestacións artísticas, con figuras
relevantes da nosa historia ou co plano metafísico.

Referencias varias:
- Alvarado, “Pura y Dora, S.L”, La Región, “Buenos días”, 29 decembro 2001, p.2
Ver Vázquez, Dora, Noelia: novela histórico poética, neste apartado do Informe.

Vázquez Pardal, Ana Belén (ed. e notas), Rosalía no ano 1963, ano do Centenario de Cantares
Gallegos e do primeiro Día das Letras Galegas, Padrón: Fundación Rosalía de Castro (Centro
de Estudios Rosalianos), col. Vintecatro de Febreiro, nº 2, 2001, 104 pp. (ISBN: 84-87668-143).
Ademais do prólogo descritivo do traballo a cargo de Xesús Alonso Montero, esta obra está integrada por dúas
partes; a primeira de información e a segunda de textos, e un apéndice de facsímiles. En canto á información,
reprodúcese o texto da RAG segundo o cal se constitúe o Día das Letras Galega en 1963, así como a recepción desta
decisión na prensa galega e foránea. Tamén se dá cumprida conta dos actos rosalianos celebrados nese ano, así como
da bibliografía producida ao respecto. Na parte de textos reprodúcense poemas e artigos publicados no centenario do
nacemento de Rosalía de Castro e que a teñen a ela como motivo central. Finalmente, reprodúcense os facsímiles da
Acta da sesión da Academia na que se acorda crear o Día das Letras Galegas, as páxinas dos xornais facéndose eco
do evento, así como carteis anunciadores da mostra “Cen anos de Literatura Galega” e portadas de reedicións feitas
naquel ano.
Referencias varias:

- Diego Bernal, “Redención de la palabra”, La Voz de Galicia, “Agua de Platerías”, 7 xullo 2001, p. 13.
Ver Alonso Montero, Xesús, Curros Enríquez canta a Rosalía de Castro (1891-1904), neste apartado do Informe.

-U. L., “A Casa-Museo de Rosalía celebra o domingo o 116 aniversario da morte da autora”, La Voz de Galicia,
“Comarcas”, 13 xullo 2001, p. 11.
Ver Alonso Montero, Xesús, Curros Enríquez canta a Rosalía de Castro (1891-1904), neste apartado do Informe.

-Europa Press, “Debátese a relación literaria de Rosalía de Castro e Curros Enríquez en Padrón”, El Progreso,
“Sociedad”, 16 xullo 2001, p. 61.
Comeza sinalando que varios expertos participaron nunha xornada na que se tratou a relación literaria entre Rosalía
de Castro e Curros Enríquez e que foi o profesor Rábade Paredes quen deu a conferencia central do acto. A seguir dá
conta de dúas presentacións feitas durante a xornada, a primeira foi a do número 2 da colección “Vintecatro de
febreiro”, que xira arredor das dúas figuras tratadas nesta xornada; e a segunda das

presentacións foi a da obra de Vázquez Pardal. Finalmente destaca que a Deputación da Coruña subscribiu un
convenio coa Fundación Rosalía de Castro para realizar melloras na casa-museo dedicada a esta poetisa.

Vietes, Manuel F. (coord.), Galicia e a residencia teatral: compañías residentes e regularización
do tecido teatral, Actas do Encontro celebrado en Santiago de Compostela
o 28 e 29 de maio de 1999, presentación de Manuel F. Vieites e Damián Villalaín, Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega (Sección de Música e Artes Escénicas. Comisión
Técnica de Teatro), 2001, 179 pp. (ISBN: 84-95415-37-2).
A pesar do título, este volume inclúe só unha parte das contribucións ao encontro celebrado en 1999 no Consello da
Cultura Galega co obxectivo de discutir un modelo de sistema teatral para Galicia. Á parte incorpora unha serie de
traballos solicitados especificamente para arrequentar o debate. Iníciase cun texto en que os presentadores afirman
que, malia a súa invisibilidade pública, nos últimos tempos se está a debater moito, en foros como os Encontros de
Teatro de Galicia e o Norte de Portugal ou en publicacións como a Revista Galega de Teatro ou Ensaio, o tema da
residencia teatral, que o conselleiro de Cultura prometeu desenvolver. Afirman que con isto non se pretende acabar
nin cos itinerarios nin cos circuítos nin coas salas alternativas nin con nada, senón que se aspira unicamente a un
enriquecemento e afortalamento do sistema teatral. Así mesmo, defenden que as reformas que se implementen deben
beneficiar o público, non os axentes teatrais. O libro ofrece ao final unha breve reseña biográfica dos autores dos
textos indicados a continuación.

- Manuel F. Vieites, “Territorios do(s) teatro(s) e teatro(s) para os territorios. Algunhas reflexións arredor das
políticas culturais, as políticas teatrais, o tecido cultural e as compañías residentes”, pp. 13-115.
Antes de nada, afirma que o teatro galego sufriu desde o tardofranquismo ata hoxe un grande salto adiante que
atinxiu ao eixo cuantitativo mais non ao cualitativo. Declara a necesidade dunha mudanza na política teatral e, en
contraposición á trivialización da cultura, fai un chamamento á participación atacando as posturas posmodernistas
que prefiren ficar na periferia do sistema. A seguir, analiza os diferentes modelos de política cultural: mecenado,
democratización cultural, democracia cultural e xestión cultural. De por parte, salienta o afastamento entre o mundo
dramático e a poboación en xeral. Ilustra este divorcio cunha enquisa realizada por Vilavedra Fernández nun universo
de estudiantes superiores. Neste senso, reclama a asunción das súas responsabilidades por parte das institucións
competentes para vertebrar teatralmente o país e destaca a necesidade dunha pedagoxía do ocio formativo. A
continuación, expón unhas liñas de actuación para cumprir este obxectivo que abranguerían os labores de
documentación, crítica, exhibición, realización, formación, animación... Así mesmo, delimita o concepto de
residencia teatral e enumera as características dunha compañía deste tipo. Presenta o caso do Seattle Repertory
Theater e propón un modelo similar para as sete cidades galegas e incluso para as grandes cabeceiras comarcais.
Tamén sinala que este modelo de compañías, que non é incompatible con outros senón complementario, vai supor
unha dignificación profesional. Finalmente manifesta que, a curto prazo, habería que crear a Escola Superior de Arte
Dramática, regularizar as ensinanzas teatrais a todos os niveis, implementar campañas de captación de público,
fomentar a presencia

do teatro nos medios de comunicación de masas, establecer novas axudas á producción, crear compañías residentes e
impulsar as salas alternativas.

- José Martins, “Companhias residentes e exercício de cidadania”, pp. 117-126.
Inicialmente afirma que o concepto de residencia teatral vai ligado á idea de servicio público, non ao de industria
cultural ou de simple creación. Seguidamente critica a política gubernamental portuguesa, que fomenta un teatro
elitista en Lisboa e mais no Porto, en vez de aproveitar as iniciativas arrequentadoras que se producen no resto da
nación. Describe a evolución do teatro luso desde o salazarismo ata hoxe ponderando a explosión descentralizadora
que supuxo a Revolución dos Caraveis, o estancamento de mediados dos oitenta a causa do desleixo gubernamental
e o novo agromar dos anos noventa. A partir de aquí, céntrase en Teatro do Noroeste, compañía residente de Viana
do Castelo. Analiza a súa actividade, financiamento e rendemento, e explica as súas liñas de colaboración con outras
entidades, entre as que podemos sinalar grupos galegos como Teatro de Ningures, Teatro do Noroeste e o CDG ou
proxectos como a edición da revista bilingüe Ensaio e a celebración do Festival de Teatro do Eixo Atlântico ou dos
encontros galego-portugueses Teatragal. Así mesmo, ve as razóns do éxito desta experiencia no apoio da Câmara
Municipal, na residencia no Teatro Municipal Sá de Miranda e na integración na sociedade que lle dá a itinerancia
pola rexión. Como problemas para resolver no futuro, apunta a cuestión económica e a promoción da dimensión
creativa de compañía.

- Eduardo Alonso, “Consideracións básicas sobre as compañías residentes”, pp. 127-133.
Alonso afirma que xa son horas de casar producción e distribución. Tomando como criterio a densidade de
exhibición por lugar, presenta os conceptos de distribución en dispersión (que abrangue un territorio moito máis
cumprido e que fai fincapé na producción e na expresión) e en intensidade (que acada unha maior penetración social
e que se fixa máis na distribución e na comunicación). Cualifica a situación en Galicia de minifundista, inmobilizada
no extremo da dispersión tanto no tocante á producción canto no relativo á distribución. Malia recoñecer que o
público está a medrar en cantidade e cualidade, propón o estreitamento dos vínculos entre compañía e público,
obxectivo para o que chega a propor a creación de sociedades de espectadores que sirvan como interlocutores. Neste
senso, introduce o concepto de programación e considera que a relación co público ten que se alicerzar na
información, a variedade de opcións e a participación. Finalmente, fai un chamamento ao mundo do teatro e ao da
política para que se comprometan no desenvolvemento do sistema teatral de Galicia.

- Cándido Pazó, “Itinerancia e estabilidade. A regularización do tecido teatral”, p. 135-137.

Por faltar uns circuítos establecidos, négase a existencia de itinerancia en Galicia e defínese a situación máis ben
como de nomadismo, circunstancia que se explica pola falta de vontade política entendida en sentido amplo, non
unicamente como ausencia de grandes decisións. Opínase que o actual debate sobre o sistema

residencial vai ficar en palabras baleiras e cúlpase parcialmente á comunidade dramática, por non saber construír os
alicerces do novo sistema. De por parte, afírmase que as compañías residentes que se establecesen terían que superar
o binomio producción/exhibición para dedicarse tamén á creación do tecido teatral (captar recursos, xestionar
públicos...). Ademais sinálase que os teatros con compañía residente serían susceptíbeis de conformar o cerne dunha
verdadeira rede itinerante.

- Xulio Lago, “O remate dun ciclo”, pp. 139-144.
Coida Lago que está pendente o estudio da evolución do noso teatro desde a Transición ata hoxe. Así mesmo,
posiciónase a prol da residencia, como está a acontecer en Portugal, tras constatar que o sistema de itinerancia que
rexe o noso teatro está xa obsoleto. Denuncia que a pasividade actual se debe tanto ao poder político coma aos
profesionais, instalados na rutina. Declárase de acordo con camiñar cara a un sistema máis estábel, no que a
itinerancia sexa unicamente complementaria. Neste senso, comenta a falta de desenvolvemento en campos como a
escenografía ou a iluminación debidos precisamente á continua mudanza nos predios de representación. De por
parte, sinala que o sistema actual, que produce unha oferta notábel cuantitativamente pero que non sabe diferenciar
públicos, fomenta o pluriemprego e a precariedade laboral.
- Gustavo Pernas Cora, “Unha noite no muíño”, pp. 145-149.

Coméntase que a itinerancia tal como está entendida hoxe en Galicia é prexudicial pero recóñecese que podería ser
positiva organizada doutro xeito. A continuación desenvólvense en dezaseis ítems, que xiran arredor da idea de
carencia de vertebración cultural do país, os males que obstaculizan o desenvolvemento do noso sistema teatral.
Con todo constátase que o teatro galego está a avanzar. Por outra banda, explícanse as distintas posibilidades que se
agochan trala etiqueta “residencia teatral”. Baseándose na experiencia de compañías de fóra de Galicia e na das
salas santiaguesas Nasa e Galán, expóñense os beneficios deste sistema no que atinxe á producción, creación,
exhibición, programación e mais formación. Malia a que os proxectos de residencia en Galicia están verdes,
apúntase que unha compañía deste tipo tería que incorporar diferentes tendencias artísticas para dar resposta á
demanda dun tecido social tan complexo como é o dunha cidade.
- Francisco Javier Sanjiao Otero, “O financiamento das compañías residentes”, pp. 151-162.

Sanjiao Otero contrapón os conceptos de compañía itinerante e residente, definida esta por ser xestora dunha sala de
teatro na que desenvolve a maioría da súa actividade. De entre as últimas, ocúpase neste artigo unicamente das
profesionais, estábeis e privadas. Analiza pormenorizadamente o capítulo de gastos e ingresos. No referente aos
primeiros, elabora dúas clasificacións, unha que os divide nos procedentes da producción e da distribución e outra
entre gastos correntes e de capital. Baseándose nisto diferencia entre grupos residentes e itinerantes polo peso dos
gastos derivados do mantemento da sala de representación. Canto aos ingresos, divídeos en privados (asociados ás
representacións, aos patrocinadores e á explotación da

sala) e públicos (inclúen subvencións e mais achegas dende o sector privado relacionadas con desgravacións fiscais).
Así mesmo, expón unha serie de posibilidades de financiamento en relación coa xestión da sala. Finalmente, tras
presupor o equilibrio entre gastos e ingresos correntes, pregúntase como enfrontarse ao problema dos gastos do
capital. Ve máis viábel o alugueiro cá compra do predio para as representacións (cuestión que exemplifica coas
compostelás Nasa e Galán) e solicita a implicación da administración dadas as dificultades para a obtención de
diñeiro no sector privado.

- Eduardo Alonso, “Residencia teatral e estatuto profesional”, pp. 163-169.
Alonso basea o concepto de residencia na cesión dun espacio e comenta as implicacións políticas deste modelo de
desenvolvemento dramático xa que implica que unha autoridade pública ou semipública sexa o axente da devandita
cesión. Opina que os teatros teñen que sobardar a idea de centro de exhibición e configurarse como centros de
producción. Para isto expón dúas opcións: crear unha compañía pública ou cederlle o predio a unha privada,
posibilidade esta última que el prefire. Así mesmo, coida que todas as administracións deben dar o seu apoio mais
reclama especialmente a colaboración da local e mais da autonómica, esta por medio do IGAEM, que tería que ser
dotado economicamente de maneira axeitada. Por outra banda, afirma que a residencia supón un cambio profundo
tanto a nivel de mentalidade como da propia producción que traería aparellada unha mellora de tipo profesional e
artístico para os traballadores do sector.

- Xosé Manuel Pazos Varela, “Residencia teatral. Un esbozo para Pontevedra”, pp. 171-175.

Empeza sorprendéndose do descoñecemento da clase política sobre o concepto de residencia teatral. A seguir, fai
fincapé na optimización dos recursos públicos e na rendibilidade inherentes a este modelo. Despois argumenta a
idoneidade de Pontevedra para servir de experimento baseándose no tamaño da capital do Lérez, no seu carácter de
cidade de servicios, na súa cohesión social, na idoneidade do Teatro Principal (que coexiste co Pazo da Cultura, que
ficaría para a programación do Concello), na importancia da súa área de influencia e na existencia de diversas
institucións relacionadas coa cultura, as cales poderían colaborar coa compañía residente. En conclusión, afirma que
esta compañía debería estar moi integrada no contexto social e formada por un equipo humano moi amplo, capaz de
ofrecer producción propia no Teatro Principal durante oito ou nove meses e tocar todos os xéneros.

Referencias varias:
- Inma López Silva,”Carta aos Reis Magos (vía Concello de Santiago)”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”,
nº 108, 19 decembro 2001, p. 5.

Unha carta aos Reis Magos sérvelle á articulista para expor os motivos polos que Santiago precisa dunha compañía
de teatro residente. Parte da presentación da obra Galicia e a residencia teatral, feita no Consello da Cultura Galega,
apuntando que ela xa ten o libro, pero recoméndallo ás súas maxestades para asesorarse sobre a necesidade da que
ela lle fala, referíndose aos beneficios de que existira unha compañía residente en Santiago de Compostela.

Vila Fariña, Xosé Lois e Víctor Viana Martínez, Diccionario biográfico de la Comarca de O
Salnés, Pontevedra: Servicio de Publicacións da Deputación de Pontevedra, abril 2001, 320 pp.
(ISBN: 84-8457-062-2).
“Repertorio biográfico” de persoeiros relevantes do pasado e do presente do Salnés, xa ben sexan nados nesta
comarca ou garden algún tipo de relación con ela. O volume comeza cunha introducción na que se expoñen os
obxectivos do libro e onde se describe sucintamente a comarca salnesá dende a extensión, os habitantes ou datos
referidos á súa economía. A seguir ofrécese por orde alfabética unha brevísima achega á traxectoria vital dos
escollidos, entre os que se contan políticos, artistas, comerciantes, mestres, arquitectos,... No eido da literatura
galega cítase a Fermín Bouza Brey, Ramón Cabanillas Enríquez, Ramón Caride Ogando ou Xosé Vázquez Pintor,
entre outros. Deles tíranse algúns apuntamentos biográficos e repásase a súa obra ata o momento.

Villar Janeiro, Helena, Paseos literarios, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Política Lingüística), 2001, 112 pp.
(ISBN: 84-453-3043-8).
Recóllense unha selección de artigos de Helena Villar Janeiro (Becerreá, Lugo, 1940) que xa viran a luz entre os
anos 1995-2000 na súa colaboración habitual co diario El Correo Gallego. A publicación contén un total de corenta
e oito artigos que versan sobre temas moi variados pero sempre coa literatura como eixo vertebrador: temas de
actualidade, novas sobre algunha publicación, comentarios sobre as diferentes artes, reflexións sobre a palabra
poética e anécdotas no ámbito do ensino no que se move a autora, son os temas principais dos artigos que conteñen
estas páxinas.

Recensións:
-Xavier Castro R., “Reflexións literarias”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 71, 8 abril 2001, p.
10.
Informa da publicación da obra de Helena Villar Janeiro, un volume do que se di que recolle corenta e oito textos
que viron a luz entre o 1995 e o 2000. Faise eco das palabras de Celso Currás, Conselleiro de

Educación e encargado de escribir o prólogo da obra, nas que sinala que a escritora concibiu os artigos dende unha
“óptica pedagóxica”, que son reflexións arredor do feito literario, unha “visión máis íntima e diáfana desde
perspectivas ben diversas” como son as lecturas, os poetas, os lugares ou a poesía e os encontros.

- Avelino Abuín de Tembra, “Paseos literarios”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 22 abril 2001, p. 3.
Ver VV. AA., Aliteración en ti, no apartado I. 1. deste Informe.
-Manuel Dourado Deira, “Paseos Literarios’ e un poemario de amor”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 15
maio 2001, p. 40.
Céntrase en describir dous libros distintos, por ser esta a semana das Letras Galegas. Sobre Paseos Literarios,
ademais de destacar o labor da súa autora, indica que se trata dunha selección de artigos que teñen en común o feito
de tratar todos eles acontecementos relacionados coa literatura. Tamén subliña que no seu conxunto latexa unha
“idea reivindicativa dos dereitos da muller co obxectivo de a equiparar ó home”. Sobre o poemario Mar que evita o
meu regreso salienta a temática do amor, indicando ademais que a xeografía dese amor se sitúa na Costa da Morte,
cualificando a continuación ao seu autor como poeta da súa Terra e do seu tempo, que sorprende e promete.

Villares Mouteira, Félix, Xosé Crecente Vega, limiar de Ricardo Polín, A Coruña: Editorial
Toxosoutos, col. Fasquía, nº 7, decembro 2001, 62 pp. (ISBN: 84-95622-38-6).
Breve estudio de vida e obra de Xosé Crecente Vega (Castro de Rei-1896, Segovia-1948). O libro ábrese cun limiar
a cargo de Ricardo Polín, que ofrece a súa particular visión do egrexio chairego, expondo sucintamente os eixos
sobre os que xira a súa poesía como os temas, o estilo,... A seguir, achéganse uns cantos apuntamentos sobre a
traxectoria vital de Crecente Vega dende a infancia, logo os estudios ou a súa andaina como crego, profesor e poeta.
Argumenta con diferentes testemuños escritos, como cartas, poemas ou documentos oficiais. Logo, ocúpase da súa
obra poética, á cal encadra dentro da “Escola poética do Seminario de Mondoñedo”. Comenta os motivos comúns
dos integrantes desta escola, pescudándoos na poesía deste insigne lugués, entre os que apunta unha profunda
“relixiosidade”, a influencia dos “clásicos latinos” e o predominio do “popular e costumista”. Remata reivindicando
a figura de Xosé Crecente Vega dentro da literatura galega.

Xunta de Galicia, Libro Galego. Catálogo colectivo de bibliotecas galegas. Libro impreso en
galego ata 1999, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo (Dirección Xeral de Promoción Cultural)/Centro Superior de
Documentación de Galicia, 2001 (ISBN: 84-453-3016-0).
Catálogo no que se rexistran os fondos correspondentes ás publicacións en galego feitas ata o ano 1999 e que están
localizadas en corenta e cinco bibliotecas galegas, entre as que se atopan algunhas das máis importantes como son a
da Real Academia Galega, a Biblioteca Penzol, a do Museo de Pontevedra ou a do Instituto de Estudios Galegos,
ademais dunha boa mostra das dos Centros Galegos de Buenos Aires. Recóllense un total de 15.980 entradas ás que
se pode acceder a través dunha busca por autor, título, ISBN ou materia e en formato ISBD, no que aparecen os datos
fundamentais da ficha bibliográfica da obra que buscamos, en formato MARC ou un formato detallado no que se
recollen todas as caracterícticas de cada obra, dende os tamaños ata as datas e a listaxe de rexistros nos que aparecen
todos seguidos. O CD-Rom conta tamén cunha presentación institucional e a entrada aos catálogos, ofrecendo a
posibilidade de empregar o galego e o castelán.

Referencias varias:

- AFA, “Co idioma”, O Correo Galego, “AFA”, 17 febreiro 2001, p. 34.
Dá conta da presentación por parte das Consellerías de Cultura e Educación dos proxectos Autobús da Lingua e o
CD-Rom Libro Galego, destacando deste último que recolle máis de dezasete mil rexistros de obras escritas en
galego que se foron catalogando dende o ano 1986, e no que tomaron como base as bibliotecas galegas. Recóllense
as declaracións dos representantes institucionais nas que mostran a súa satisfacción por estes proxectos que
consideran que poñen a Galicia á vangarda das novas tecnoloxías.
- E. P., “O CD-ROM ‘Libro Galego’ e o ‘Meiga 2001’ achegan a tecnoloxía á rede das bibliotecas”, El Correo
Gallego, “Sociedad-Cultura”, 17 febreiro 2001, p. 73.
Dáse conta da presentación deste catálogo con máis de 17.000 rexistros de libros en galego, e da nova versión do
programa de xestión de bibliotecas Meiga 2001, dúas ferramentas que contribuirán a mellorar o sistema bibliotecario
en Galicia segundo as expectativas do conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela, presente no acto. Recóllense
tamén os datos referidos ao incremento na edición de libros en lingua galega durante o período 1989-99 e á
progresiva creación de bibliotecas nese mesmo abano de tempo.

V. 2. Reedicións comentadas

Fernández del Riego, Francisco, Galicia, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións Xerais de
Galicia, col. Biblioteca Galega 120, nº 91, 2001, 134 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-8825478-4) (ISBN de Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-735-6).
⌧
⌧

⌧
⌧
⌧

⌧

⌧
⌧

⌧
⌧
⌧
☺

⌧

⌧
⌧

Lamas Carvajal, Valentín, O catecismo do labrego, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións
Xerais de Galicia, col. Biblioteca Galega 120, nº 8, 2001, 111 pp. (ISBN La Voz de Galicia: 8488254-76-8) (ISBN Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-734-8).
Nesta nova edición dun clásico da literatura galega empregouse o volume publicado por Victoria Álvarez Ruíz de
Ojeda no 1990 baixo o título de O Catecismo do labrego e outras prosas, así, ademais da coñecida obra de Lamas
Carvajal, inclúese o apartado “Outras prosas”, estructurado nos seguintes epígrafes: “Tipos e costumes”, con
presencia dos textos titulados “O gaiteiro de Rianxo” e “O graxos da Burga”; “Caciques de outras pragas”, que
inclúe “Os caciques”, “O recaudador”, “Como se fan os pedáneos” e “O dereito de votar”; “Denuncia e loita” con
“A unión é forza”, “O que faltan son homes”, “¡Traballo prós labregos!”, “Invernía” e “Os tempos vellos”; ademais
de “Homenaxes” cos textos “Teodosio Vesteiro Torres” e “Rosalía de Castro”. A través desta escolma podemos ter
unha idea da riqueza temática e estilística que empregou o creador de O Tío Marcos da Portela na súa prosa.

Otero Pedrayo, Ramón, Polos vieiros da saudade. Lembranzas e crónicas dunha viaxe a
Buenos Aires, ed. de Luís G. Tosar, introduccións de Luís G. Tosar e Afonso VázquezMonxardín Fernández, col. Literaria nº 175/Obras de Otero Pedrayo, nº 15, xuño 2001, 320 pp.
(ISBN: 84-8288-457-3).
Reedición deste volume prosístico que Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-Trasalba, Amoeiro, 1976) publicou
por primeira vez en 1952 co título Por os vieiros da saudade. Luís G. Tosar, encargado da edición, preséntanos a
obra nun estudio introductorio que, baixo o epígrafe “O vinculeiro da casa grande de cima de vila vai a Bos Aires”,
tenta achegarnos a xénese e o significado desta crónica da viaxe do autor a Bos Aires. Por iso, nun primeiro capítulo
resume as viaxes do escritor ourensán fóra de Galicia, especialmente, a Sudamérica, a onde acudiu en dúas ocasións
máis (a Caracas en 1956 e novamente á capital arxentina en 1959). A seguir, analiza o estilo e a estructura do libro
destacando que se trata dunha miscelánea na que ten acollida todo tipo de reflexións, comentarios, memorias e
teorías sobre as máis variadas temáticas que suxire a viaxe. Finalmente, o introductor fai a súa propia división da
obra en dúas partes, de modo que fala dunha primeira, que acollería os dous primeiros bloques delimitados polo
autor e que son os de maior carga evocativa e lírica, e unha segunda, que abrangue o último apartado, moito máis
denso e no que salienta a teoria oteriana sobre a Galicia da emigración. A seguir, en “O reencontro dos
supervivintes”, Afonso Vázquez-Monxardín Fernández traza unha análise política do contexto histórico na que
reflicte a distancia,

cada vez maior, entre o núcleo galeguista do exterior, que teimaba por reconstruír o Partido Galeguista con Castelao á
fronte, e o galeguismo interior; a acción cultural e política dos galeguistas durante o réxime de Perón en Arxentina; a
viaxe de Otero e os obxectivos das Xornadas Patrióticas Galegas ás que fora convidado, así como as súas
intervencións públicas durante esta estadía. Polos vieiros da saudade é un ensaio no que unha vez máis o autor de
Trasalba rompe o modelo clásico do xénero para diluír as fronteiras do libro de viaxes, do ensaio histórico-literario,
da autobiografía, da reflexión afectiva-evocativa, etc. pero que, a diferencia doutras obras, presenta un fío conductor
claro que é a viaxe que o leva por primeira vez a Sudamérica. Á hora de verter e ordenar todas as notas e
pensamentos nacidos desta experiencia opta pola seguinte estructuración en tres grandes apartados: “Do Santa Tegra
a Sintra”; “Horas do Atlántico”; e “Bos Aires”, no que, como ben se deixa entrever polos títulos, corresponden ao
desglose temporal e espacial da propia viaxe, que parte de Tui nas vésperas do San Xoán de 1947 para recalar o 30 de
xuño en Lisboa, de onde parte a travesía atlántica ata chegar a Bos Aires o 17 de xullo, tralas correspondentes
paradas en Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro e Montevideo. Se ben as dúas primeiras partes son unha mostra de
estampas eruditas e recreacións sobre a cultura e a paisaxe, onde teñen cabida todo tipo de evocacións, a terceira é a
máis grosa, non por acaso permaneceu en Arxentina case dous meses, e a de maior carga narrativa e onde Otero
explica a súa teoría da Galicia de alén-mar. Trátase, ao fin, dunha radiografía da comunidade galega bonaerense, da
arte e a literatura dos creadores galego-arxentinos, da xeografía arxentina, da vida da gran cidade, etc., e que se fecha
co reencontro, de grande valor emotivo e humano e que había ser o derradeiro, entre dous “irmáns”, Otero Pedrayo e
Castelao.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Lembranzas dunha viaxe a Buenos Aires”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 219, 28 xullo 2001, p.
2.
Comézase definindo esta obra de Otero Pedrayo como unha “crónica e testemuño perdurable” da cidade de Buenos
Aires. A continuación, saliéntase a estructuración tripartita, apuntada xa na introducción do libro por Luís G. Tosar.
Elóxianse, ademais, as referencias á capital arxentina, presentándoas como unha “ollada aguda e instructiva”.
Finalmente, cualifícase a Otero Pedrayo como “sólido intelectual” que soubo aceptar a modernidade.

Referencias varias:
- AFA, “Co son das antigas falas”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xuño 2001, p. 50.

Ver Méndez Ferrín, Co son honrado das antigas falas no apartado V. 1. Monografías, biografías, crónicas e libros
colectivos deste Informe.
- AFA, “Retorno a Trasalba”, O Correo Galego, “AFA”, 25 xuño 2001, p. 31.
Ademais da entrega do premio Trasalba 2001 do que se dá conta no apartado X. 6., Premios a unha vida, deste
Informe, tamén alude ao acto de presentación desta obra.
- A. Piñeiro, “Ó son das antigas falas”, La Región, “Cultura”, 25 xuño 2001, p. 8
Ademais da entrega do premio Trasalba 2001 do que se dá conta no apartado X. 6., Premios a unha vida, deste
Informe, tamén alude ao acto de presentación desta obra.
- Xosé Manoel Rodríguez, “Reeditado o libro do reencontro entre Castelao e Otero Pedrayo”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 25 xuño 2001, p. 52.

Comeza este artigo coa información sobre o premio Trasalba concedido a X. L. Méndez Ferrín e sobre a
presentación do seu volume Co son honrado das antigas falas. A seguir, informa da edición de Polos vieiros da
saudade a cargo de González Tosar e Vázquez Monxardín, unha obra que “amosa con rotundidade o

prestixio e a consideración que Otero Pedrayo tivo entre os intelectuais galegos”. Comenta o contido deste libro e
recolle as palabras de Damián Villalaín e dun dos editores e prologuista no acto de presentación.

Piñeiro, Ramón, Filosofía da saudade, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Editorial Galaxia, col.
Biblioteca Galega 120, nº 64, 2001, 136 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 8488254-89-X) (ISBN
de Editorial Galaxia: 84-8288-500-6).
Reedición de catro textos de Ramón Piñeiro (Láncara, 1915-Santiago, 1990) sobre diferentes matices da idea de
saudade que foron publicados en momentos distintos. Así, A filosofía do home aparece nas actas do I Congreso
Nacional de Filosofía de Braga, no ano 1955; Significado metafísico da saudade está dentro da que foi a primeira
publicación de Galaxia no 1951: Presencia de Galicia; Para unha filosofía da saudade publicouse formando parte
doutro tomo da mesma editorial no 1953; e A saudade en Rosalía, finalmente, nas mesmas circunstancias pero no
1952. A estes engádeselle o escrito Saudade e sociedade, dimensión do home, texto da conferencia pronunciada na
Aula de Cultura de Vigo no ano 1975. Neles podemos atopar unha análise profunda do termo en base a diferentes
perspectivas aínda que sempre orientada en sentido antropolóxico e establecendo, en ocasións, unha relación
comparatista co entorno do pensamento europeo da época (pero tamén recorrendo ás diferentes correntes históricas da
filosofía) e coas teorías específicas que abordan o tema. O autor lexitima tamén a existencia dunha filosofía galegoportuguesa, entendendo esta como interpretación propia do mundo cimentada no fenomenolóxico, e bosquexa as
bases para o seu desenvolvemento.

Seixas Seoane , Miguel Anxo, Ánxel Casal, Santiago de Compostela: Concello de Santiago de
Compostela (Departamento de Educación e Mocidade), col. Papeis de educación, nº 18, 2001,
33 pp. (ISBN: 84-89597-09-X).
Nova edición desta biografía de Ánxel Casal, publicada por primeira vez na mesma colección en 1995. M. A. Seixas
Seoane reconstrúe a traxectoria deste importante activista cultural e político galeguista do primeiro tercio do século
XX a través de breves capítulos, que encaran cada unha das facetas que desenvolveu ao longo da súa vida, tales
como a pedagoxía, a edición e a impresión de obras, coleccións e xornais fundamentais na historia da literatura
galega, como político galeguista á fronte do Concello de Santiago e como impulsor do plebiscito estatutario de 1936.

V. 3. Monografías e libros colectivos traducidos ou noutras linguas
Badiou, Alain, A poesía como condición da filosofía (La poésie en condition de la philosophie),
trad. Emilio Araúxo, Santiago de Compostela: Amastra-n-gallar, col. Cadernos Amastra-n-gallar,
2001, 29 pp. (DL: C-2060-2001).
Entrevista de Charles Ramond a Alain Badiou publicada inicialmente en Europe. Revue littéraire mensuelle, nº 849850, xaneiro-febreiro 2000. Partindo da súa obra Petit Manuel d’Inesthétique (1998) a conversa xira arredor de temas
como a diferencia entre as verdades artísticas e os outros tipos de verdades, onde considera que algunhas verdades
están suscritas a esferas concretas, como é o caso das artísticas; á diferencia entre clásico e moderno, representado o
paso á modernidade por Baudelaire no que el denomina “un estremecemento novo”; ou a diferencia entre prosa e
poesía, nunca clara pero necesaria como estatuto transcendental que é preciso manter. Da expresión “a poesía como
condición da filosofía”, explica que vén a dicir que todas as ciencias se condicionan entre si e, en particular, á
filosofía.

Bouza Brey, Fermín e Xurxo Lorenzo Fernández, A casa, o traballo e a cantiga en Pías
(Mondariz-Pontevedra). Conferencia radiada en Santiago o día...de febreiro de 1933, Santiago
de Compostela: Museo do Pobo Galego, col. Alicerces, nº 14, nadal 2001, 48 pp. (ISBN: 8488508-29-8).
O presente volume ábrese cun limiar a cargo do Museo do Pobo Galego no que se louva a versión galega deste
traballo que Fermín Bouza Brey e Xurxo Lorenzo publicaron na Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
no ano 1947. A continuación, reprodúcese o traballo A casa, o traballo e a cantiga en Pías (Mondariz, Pontevedra)
que se compón de tres partes: unha primeira parte na que se describe a casa típica da parroquia de Pías, unha
segunda que trata sobre a estructura de tres apeiros de labor como o arado, a grade e o carro, e unha última titulada
“A cantiga” na que se reproducen unha serie de cantigas populares típicas desa zona. Pecha o libro unha Conferencia
radiada en Santiago o día....de febreiro de 1933 da autoría de Xurxo Lorenzo, na que describe cómo era a vida e o
traballo das xentes da Galicia medieval.

García Durán, Juan, Pola liberdade. A loita antifranquista de Luís Costa, trad. Anxos Sumai,
prólogo de María Xosé Costa Alcalde, notas de Dionisio Pereira, Vigo: Edicións A Nosa Terra,
col. O Fardel da Memoria, nº 8, 2001, 253 pp. (ISBN: 84-95350-90-4).
Volume que comeza cun Limiar, “Luís Costa García, Juan García Durán, John Garcia”, no que M.ª Xosé Costa dá
conta dos feitos máis salientábeis da biografía de Luís Costa García (Vilagarcía de Arousa, 1915-Alacant, 1986),
líder da CNT, escritor e historiador, que co gallo da Guerra Civil adoptou tamén os nomes de Luís García Durán e
John Garcia. A seguir temos a versión galega de Por la libertad. Como se lucha en España (1956) que Luís Costa
escribiu entre 1953 e 1954 en Australia e que foi editado pola CNT de México. Este ideario libertario, escrito en
primeira persoa, aparece xebrado en nove capítulos, que nos achegan as memorias antifranquistas de Luís Costa
dende que fora detido e torturado pola Garda Civil na Coruña en 1936, ao tentar fuxir a Asturias, ata que en 1949 se
fuga do cárcere-hospital de Yeserías, Madrid, e chega ao exilio parisiense. Durante esta narración descríbensenos os
avatares de Luís Costa –membro da CNT, estadía en numerosos penais, condenas a morte, detencións, amizade
carceraria con Ramón Piñeiro e os irmáns Cesáreo e Camilo Saco– así como as súas reflexións sobre todo o que lle
tocou vivir. Como apoio á narración aparecen fotos e reproduccións de documentos relacionados co protagonista
deste volume que conta tamén con anotacións de Dionísio Pereira, que explican e detallan todos os personaxes ou
feitos históricos que poidan resultar alleos ao lector de hoxe en día.

Recensións:
-A. Estevéz, “De cómo Luis Costa se converteu en Juan García Durán e John García”, A Nosa Terra, 4 outubro
2001, p. 1.
Ademais de dar conta da publicación das memorias de Luís Costa, reproduce abondosos parágrafos da propia obra
na que este arousán lembra a súa fuxida e cambio de identidade nos anos trinta, e as súas estadías e fuxidas dos
cárceres nos que cumpriu condena ata 1947. Destaca a súa axitada vida que o levou por todo o mundo, dende París,
onde chegou a doutorarse, ata Australia, os Estados Unidos e Montevideo. Remata destacando que estas memorias
son un tratado da loita libertaria e clandestina que se converte na crónica xeracional “daquela mocidade obreira que
deixou nos anos 40 o mellor da súa vida por enfrontarse á dictadura”.

Referencias varias:
- AFA, “Cinzas de Arousa”, O Correo Galego, “AFA”, 19 setembro 2001, p. 31.

Lémbrase a vida de Luís Costa García como un exemplo que pode axudar a entender “moitas das claves do
anarcosindicalismo nos primeiros anos do franquismo”. Refírese a certos detalles da vida do protagonista que
considera relevantes e novelescos: as detencións, o tempo en prisión, o período de loita antifranquista e a etapa de
exilio. Finalmente, caracterízase a súa vida pola viaxe constante, que o levou por 57 países, e o autodidactismo, que
o conduciu a obter o Doutoramento en Historia pola Sorbona.
-M. Blanco Rivas, “A loita antifranquista de Luís Costa”, Faro de Vigo,“El Sábado”, nº 230, 13 outubro 2001, p. 2.

Achéganos á historia vital de Luís Costa García, que mudou a súa identidade, logo do alzamanto militar de 1936,
pola de Juan García Durán a fin de ocultar as súas actividades anteriores no seo do movemento anarquista da
comarca de Arousa, e dá algunhas notas sobre o seu libro, que constitúe un documento histórico único para
achegarnos á loita contra a dictadura franquista.
-C. U., “Presentan na casa de cultura o relato de liberdade de Juan García Durán”, La Voz de Galicia, “Arousa”, 26
outubro 2001, p. 9.
Fálase da presentación do libro Pola liberdade. A loita antifranquista de Luis Costa, relato en primeira persoa
contado polo seu protagonista Luis Costa quen loitou contra a dictadura franquista e pola liberdade. O acto,

que tivo lugar na casa da Cultura de Vilagarcía, contou coa presencia de Mª Xosé Costa, sobriña e prologuista do
libro, do alcalde e de Dionisio Pereira, autor das acotacións históricas. Sublíñase que o libro reúne estampas e
fotografías da terra de Arousa e dos distintos países nos que estivo exiliado.

- Carlos Fernández, “Publicadas las memorias del carpintero gallego que se doctoró en la Sorbona”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 26 decembro 2001, p. 25.
Faise referencia ás memorias de Luis Costa, anos máis tarde chamado Juan García Durán, publicadas pola editorial
A Nosa Terra. Tamén se fai un percorrido polas súas vivencias persoais marcadas polas fuxidas e detencións durante
a dictadura.

Martín Sarmiento, Meco-Moro-Agudo: Epítetos del impostor Mahoma. Por qué los gallegos no
pueden ni deben perdonar a Meco, ed. de Clodio González Pérez, Noia: Toxosoutos, col. Seitura,
nº 2, outubro 2001, 43 pp. (ISBN: 84-95622-29-7).
Edición facsimilar dun escrito do Padre Sarmiento (Vilafranca do Bierzo, 1695-Madrid, 1772) sobre a identidade do
Meco. Recóllense diversas testemuñas sobre a existencia deste personaxe. Remátase afirmando a imposibilidade dos
galegos de perdoar ao Meco sen renegar da relixión cristiá. A continuación, inclúese un estudio do editor, Clodio
González Pérez, no que se analiza a vida, a obra e o interese que o relixioso galego amosou sempre cara a esta figura.
Así mesmo, ofrécense datos sobre a presencia do Meco en terras galegas e sobre a mistura de lenda e realidade que o
envolveu.
Referencias varias:

Helena Villar Janeiro “Sobre frei Martín Sarmiento”, El Correo Gallego, “Notas de actualidade”, 7 decembro 2001,
p. 3.

P. M. Fr. Martín Sarmiento, Benedictino, “edición facsimilar” a cargo de Clodio González”; e Viaxe a Galicia,
edición de José L. Pensado dentro da colección “Trasmontes”. Asemade, destaca o valor da figura de Sarmiento
como un “loitador infatigable” contra a ignorancia que dominaba no seu momento, tentando impor a razón. Remata
cualificándoo como un home “ilustrado”.

Breve comentario de dúas obras de Frei Martín Sarmiento publicadas pola Editorial Toxosoutos: Meco-MoroAgudo: Epítetos del Imperio Mahoma. Por qué los gallegos no pueden ni deben perdonar a Meco. Su autor el

- Xesús Fraga, “As obras de Sarmiento empezan a chegar ás librerías de Galicia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9
decembro 2001, p. 32.
Nun primeiro momento, dáse conta, co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, dos numerosos textos que as
editoriais galegas comezaron a publicar sobre Martín Sarmiento. Destácase Sarmiento. Un intelectual ilustrado, da
autoría de Pilar Allegue no que se aborda o seu pensamento e o seu método. Menciónase tamén unha edición de
Viaxe a Galicia (1745) publicada pola editorial Toxosoutos a cargo do profesor J. L. Pensado, así como un panfleto
publicado en Madrid no ano 1795 titulado Meco-Moro-Agudo: Epítetos del impostor de Mahoma. Por que los
gallegos no pueden ni deben perdonar á Meco. Sinálase que o texto, editado por Clodio González Pérez, ten como
protagonista o Meco, personaxe do tempo de Sarmiento que cometeu numerosas falcatruadas no Grove. Finalmente,
dáse unha relación de propostas, por parte dos lectores de La Voz, para revitalizar a celebración do Día das Letras
Galegas. Entre outras, sinálanse a traducción de clásicos universais, maior presencia audiovisual dos autores
homenaxeados, ou facer uha festa de vintecatro horas, regalando libriños, con concertos de música, etc.

- Joel Gómez, “Sarmiento”, La Voz de Galicia, “Sin intención”, 28 decembro 2001, p. 2.

Alúdese á publicación por parte da editorial Toxosoutos de dous traballos de frei Martín Sarmiento, MecoMoroAgudo. Epítetos del impostor Mahoma. Por qué los gallegos no pueden ni deben perdonar a Meco, e unha
traducción ao galego de Viaje a Galicia, a partir da edición de J.L. Pensado. Critícase a traduccion deste libro por
estar nun galego “pouco recomendable”, que aporta solucións que empobrece o orixinal.

Martín Sarmiento, Viaxe a Galicia (1745) (Viaje a Galicia (1745), trad. Carlos Castro Pinhão,
edición e estudio de J. L. Pensado, Noia-A Coruña: Toxosoutos, col. Trasmontes, nº 4, 2001,
285 pp. (ISBN: 84-95622-34-3).
Trátase do “diario da viaxe que fixo a Galicia dende Madrid” en 1745 Frei Martín Sarmiento (Vilafranca do Bierzo,
1695-Madrid, 1772). O presente volume vén ser a traducción da edición en castelán que en 1975 preparou J. L.
Pensado. Na “introducción” o editor analiza diversos aspectos relativos ao libro: manuscritos dos que tirou o texto
que presenta; motivos e finalidades da viaxe do Padre Sarmiento; tipo de anotacións e o porqué destas; a ausencia de
datos persoais; a presencia do popular; etc. Así pois, ao ler o libro pódese comprobar que, en verdade, “a botánica, a
xeografía, a epigrafía e a numismática son, xunto ao léxico vivo galego, as preocupacións dominantes” neste traballo
do clérigo galego. Apunta todas as rotas que realiza – camiños, distancias...– recollendo nomes de aldeas, lugares,
ríos, montes... En ocasións achega sucintas descricións destes, amais de procurar o significado dalgún topónimo. Ten
especial teima en anotar os nomes de herbas, plantas e árbores, xunto aos que aparece unha descrición e as súas
correspondencias en galego, castelán e, ás veces, en portugués, sinalando nalgúns casos as etimoloxías. Asemade, fai
referencia ás igrexas, santuarios ou mosteiros que atopa ao seu paso, indagando nos seus arquivos á procura de datos
de interese. Transcribe inscricións e símbolos, ademais de debuxar cruces curiosas. As moedas tamén son obxecto da
súa atención. En resumo, Sarmiento recolle un importante número de termos galegos neste escrito que tomará para
traballos posteriores.

Referencias varias:
-Helena Villar Janeiro “Sobre frei Martín Sarmiento”, El Correo Gallego, “Notas de actualidade”, 7 decembro 2001,
p. 3.
Ver Martín Sarmiento, Meco-Moro-Agudo: Epítetos del impostor Mahoma. Por qué los gallegos no pueden ni deben
perdonar a Meco, neste apartado do Informe.
-Xesús Fraga, “As obras de Sarmiento empezan a chegar ás librerías de Galicia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9
decembro 2001, p. 32.
Ver Martín Sarmiento, Meco-Moro-Agudo: Epítetos del impostor Mahoma. Por qué los gallegos no pueden ni deben
perdonar a Meco, neste apartado do Informe.
-Xesús Precedo Lafuente, “Visión de Galicia no ano 1745”, O Correo Galego, “Torre do reloxo”, 20 decembro
2001, p. 2.

Comenta esta obra da que sinala que é unha descrición de Galicia feita por Martín Sarmiento, como preámbulo da
homenaxe que se lle vai render a este autor do século XVIII, co gallo do Día das Letras Galegas do ano 2002. Dá
algunha das claves que o lector pode descubrir nesta obra, entre as que sinala a humildade de Sarmiento para
manifestar a propia hipótese e someterse ás doutros, o sentido crítico para analizar tradicións e a achega dunha
análise exhaustiva tratando de liberar a historia verdadeira, cando existe núcleo real, de todas as lendas engadidas ao
longo do tempo.

Swift, Jonathan, Ensaios, sátiras e aforismos, limiar, trad. e notas Abel López Rodríguez,
Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col. Ensaio, nº 154, 2001, 120 pp. (ISBN: 8489896-97-6).
Abel López Rodríguez é o encargado da edición deste volume, e da súa traducción do inglés, que el mesmo
introduce cun limiar no que fai un percorrido pola vida e a obra do autor dun clásico universal As viaxes de Gulliver
(1726), o escritor Jonathan Swift (Dublín, 1667-1745). Neste limiar, ademais de ofrecer unha ampla biografía na que
contextualiza a súa obra, tamén ofrece un repaso pola presencia deste autor na obra doutros grandes escritores (León
Trotski, George Orwell ou Jorge Luís Borges, entre outros), fronte á case ausencia total da obra deste irlandés, agás
o libro das Viaxes de Gulliver, do que critica que foi encadrado na literatura infantil con traduccións moi pobres ata
hai ben pouco. A seguir recóllese unha cronoloxía biobibliográfica, que dá paso aos once traballos do escritor
irlandés, comezando por “Resolucións para cando chegue a vello”, seguido de “Un relato fiel e verdadeiro do que
sucedeu en Londres” ata chegar a “Unha modesta proposición a fin de evitar que os fillos dos pobres sexan unha
carga para os seus pais ou a súa nación, e para facelos proveitosos para a comunidade”. Neles sucédese a sátira, o
ensaio como en “A arte da mentira política” ou “Apuntamentos cara a un ensaio sobre a conversación”; ou
epigramas como os recollidos no primeiro texto que abre a escolma ou en “Pensamentos e aforismos”. Ademais
reúnense unha serie de textos seleccionados do seu libro A viaxe de Gulliver e un texto singular do cal se comenta
que presenta ao Swift máis íntimo, “Na morte da señora Johnson (Stella)”. Todos os textos levan unha pequena
introducción aclaratoria que os

encadra cronoloxicamente e mesmo se refire á recepción que tivo cada un deles. Sinala, finalmente, que a maioría
destes textos son inéditos non só en galego senón en calquera outra lingua da península Ibérica.
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A. R., “O París de Hemingway”, Tempos Novos, nº 45, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, febreiro
2001, p. 73.
Comentario da traducción da obra Unha festa móbil (2000), de Ernest Hemingway feita por Xesús Araúxo Arias, unha obra
caracterizada por dar unha visión dos anos vinte e do París literario e bohemio que o escritor viviu na súa xuventude.

______, “Esporas ó corazón”, Tempos Novos, nº 47, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, abril 2001, p.
75.
Dá conta da obra de Medos Romero Dubido se matei a Lena (2000). Comeza pola alusión á producción poética da autora
que neste caso presenta un libro de vinteoito relatos breves. Logo pasa a definir a trama argumental na que a soidade,
dende unha perspectiva feminina, se apodera da vida e a busca dun sentido vital é fundamental.
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______, “Fundamentalmente, ficar vivo”, Tempos Novos, nº 47, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”,
abril 2001, p. 75.
Alude á novela Terá as túas balas (2000), do xornalista Xabier Cid, finalista do premio Manuel Lueiro Rey de Novela
Curta. Caracterízaa como unha novela de acción con trazos do xénero negro, na que se contan historias de soidade, cun
protagonista que é asasino a soldo. Tamén se sinala que Mugardos e Ferrol son os espacios escollidos para ambientar esta
historia.
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Adán, Rafael, “Valentín Lamas Carvajal: a rúa do Liceo”, El Liceo, nº 3, xaneiro 2001, pp. 32
33.
Comézase facendo un breve repaso polos diferentes nomes que tivo a actual rúa Valentín Lamas Carvajal de Ourense, na
que está situado o Liceo Recreo Ourensán. Despois apúntase que Lamas estivo vinculado con esta sociedade ourensá e
faise un percorrido pola figura e pola obra do vate ourensán, do que se destaca que “foi o encargado de pór os alicerces na
construcción da prensa escrita en galego”.

______, “O Liceo e Curros Enríquez”, El Liceo, nº 4, setembro 2001, pp. 30-31.
Ademais de ofrecer unha visión xeral da biografía de Curros Enríquez e de debullar a súa producción literaria, centrándose
en Aires da miña terra (1880) e en O divino sainete (1888), fálase da relación de Curros co Liceo de Ourense, da
popularidade que acadou no seu tempo, e, despois dunha breve referencia ao Día das Letras Galegas, reprodúcese o poema
“¡Excelsior!… (Na grorifiación de Curros Enríquez)”, composto por Eladio Rodríguez González.

______, “Manuel Rivas: de Galicia al mundo”, Libredón. Órgano oficial del Centro Gallego de
Santander, nº 45, “Cultura”, 2001, p. 10.
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Reprodúcese o artigo “Manuel Rivas: de Galicia al mundo” que xa fora publicado no xornal cántabro El Diario Montañés e
que aparece descrito no apartado V. 5 deste Informe.
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Agís Villaverde, Marcelino, “Castelao educador”, Revista Galega do Ensino, nº 30, “Estudios”,
febreiro 2001, pp. 77-94.
Comézase advertindo sobre as dificultades exis tentes no estudio de Castelao debido á mitificación coa que se percibe a súa
figura. A continuación, saliéntase o compromiso social deste autor, así como o seu constante posicionamento ao lado dos
máis febles. Atribúeselle, ademais, un valor pedagóxico ás súas reivindicacións de acción. Insístese no rexeitamento que o
escritor de Rianxo amosaba cara ás teorías que non se poden aplicar á realidade. Loúvase tamén a conexión do seu
pensamento cos feitos. Estúdiase incluso a influencia que esta concepción da teoría ten nas súas creacións artísticas.
Remátase louvando a figura de Castelao e afirmando a maior transcendencia que terían acadado as súas ideas se aparecesen
expostas en ensaios ou tratados.

______, “Otero Pedrayo, pensador”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp. 77-85.
Artigo estructurado en seis partes tituladas, ao longo das cales Marcelino Agís Villaverde traza as características xerais do
pensamento de Otero Pedrayo que levaron a incluílo “nese grupo de pensadores que sen ser filósofos de profesión
enriqueceron o panorama do pensamento galego ó longo do século XX”. Comeza describindo as orixes de Otero, a súa
formación e a súa evolución cara ao nacionalismo a través dos homes da Xeración Nós. A seguir, estudia as relacións de
Otero con Cuevillas en canto á concepción da historia. Caracteriza os ensaios que escribiu o
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de Trasalba e estructúraos en dous grupos, “de síntese” e “de ideas”. Finalmente, refírese á relevancia que a relixión ten na
vida e na obra de Otero Pedrayo.
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Alcalá, Xavier, “Viaxe entre todos”, Fadamorgana, nº 7, “Novelas para [sobre]vivir aventuras”,
inverno 2000/2001, pp. 38-41.
Comenta que as formas máis primitivas de literatura oral, as que deron lugar aos mitos nacionais, teñen unha compoñente
que é a descuberta de mundos a través de viaxes. Asemade, considera que se o lector pescuda documentos escritos a modo
de relatorio por exploradores, mercadores e predicadores verá cómo o corpo literario é inmenso. Tamén afirma que no
xénero das viaxes a chave está no que descubriron os homes antigos e se foi perfeccionando ata o século XVIII, valendo
todo xeito de transmisión de mensaxe, sempre e cando resulte divertida. Considera que a falta de interese, a desvertebración
e inquisición pararon o progreso da literatura de viaxes en España e Portugal, ademais de preguntarse por qué non se fai
literatura de viaxes e por qué non se aproveita o inmenso caudal de aventura dos galegos espallados polo mundo e
necesitados de contar a vida. A seguir, dá conta dos títulos nos que Xavier Alcalá publicou as súas crónicas de viaxes e dos
que fai certos comentarios, como son Fábula, Código Morse, Arxentina, Viaxes no País de Elal ou La Habana Flash.
Finalmente, anima á que se cultive a literatura de viaxes.
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Alcantarilla, Ricardo, “Entrevista a Sabino Torres, poeta e editor”, Madrygal, nº 4, “Entrevista”,
2001, pp. 183-190.
Nesta entrevista Sabino Torres fala longamente da Pontevedra da súa infancia, do seu labor xornalístico, do seu traballo de
editor, tanto con Benito Soto coma en Hipocampo Amigo. Asemade fala da súa obra, da literatura galega contemporánea,
da literatura en xeral, dos amigos e dos proxectos nos que anda encerellado.
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Allegue Leira, Carlos, “Níveis de leitura, ideologia política e discurso histórico-crítico na narrativa
galega contemporânea”, Boletín Galego de Literatura, nº 25, “Notas”, 1º semestre 2001, pp. 91-108.
Analiza a temática, os personaxes e outros aspectos da novela O cervo na torre (1994), á que lle atopa moitas
intertextualidades coa ideoloxía política de Xosé Luís Méndez Ferrín. Considera necesario que se promova a pluralidade e
a diversidade do campo literario, para así chegar a termos dunha maior autonomía que favoreza o avance do sistema
literario galego. Opina que a novela antedita de Darío Xohán Cabana é un exemplo de que os lectores galegos teñen máis
preferencias políticas ca literarias.

V. 4. Publicacións en revistas

Alonso, Ana Luna, “Evocar fronteiras para atravesalas”, Viceversa, nº 6, “Traduccións Xustificadas”,
2001, pp. 289-294.
Traballo referido á traducción da obra de Manuel Rivas O lapis do carpinteiro (1998)que acaba de publicarse en francés,
na editorial Gallimard, baixo o título de Le crayon du charpentier. Ao longo deste artigo faise tamén alusión a outras obras
da nosa literatura que viron a luz en lingua francesa e faise tamén referencia ás peculiaridades da adaptación destas obras á
outra lingua.
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Alonso Montero, Xesús, “Os escritores galegos e o marxismo (1930-1938). O caso Felipe Fernández
Armesto”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Estudios”, febreiro 2001, pp. 11-40.
Tras unha breve introducción á relación existente entre os escritores galegos e o marxismo no período 1930-1938, céntrase
no caso de Felipe Fernández Armesto recollendo todos aqueles escritos, actuacións e experiencias vitais que denotan o seu
compromiso filocomunista e marxista. Por unha banda, trascribe textos (políticos e de crítica literaria) publicados como
colaboracións xornalísticas en El Pueblo Gallego (entre 1925 e 1929) e, sobre todo, en Nueva España (nos anos 1930 e
1931), revista esquerdista con ampla presencia galega para a cal escribe dende Berlín con dous temas principais: o
marxismo e a URSS, que evidencian para Alonso Montero a súa aberta simpatía coa revolución proletaria. Ademais, cita a
novela curta Xelo, o salvaxe (nº 23 de “Lar”) e “A castañeira de Santiago” (nº 31 de “Nós”), de fonda preocupación social,
que son as dúas únicas mostras literarias do autor. Pola contra, fala da sorprendente colaboración de signo burgués que fixo
tamén dende Berlín para o xornal barcelonés La Vanguardia baixo o pseudónimo de Augusto Assía. Tamén dá conta do
encontro que os mozos Lois Tobío e Armesto tiveron na capital alemana con Vicente Risco (1930), que os tilda de
“revolucionarios”; do manifesto literario-revolucionario que asinou Armesto en Bolchevique (1932); da fundación, a
iniciativa súa, da Unión de Escritores Proletarios-Revolucionarios en 1931; e das críticas a Pío Baroja, por literato burgués,
no Ateneo de Madrid (1933). A partir de entón, pregúntase polas causas do paso de Fernández Armesto, xa Augusto Assía
para sempre, a un afervoado anticomunismo, que o afastou das sospeitas falanxistas e o fixo repudiar durante toda a súa
vida o seu pasado marxista.
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______, “Seis cregos escollidos (Versos divinos), poemario escrito por Juan Tizón Herreros, no exilio
e no silencio, nos anos da Guerra Civil”, Madrygal, nº 4, 2001, “Artigos”, pp. 9-24.
Primeiramente o autor deste artigo comenta cómo chegou a el o orixinal que agora reproduce e o descoñecemento
xeralizado deste autor. A seguir fai unha breve síntese biográfica, insistindo nas moitas lagoas que fican por descubrir sobre
a vida de Juan Tizón Herreros. De seguido fala das condicións do mecanoscrito que posuía o poemario para centrarse
finalmente neste e nas súas características principais, reproducir unha foto do autor e os versos que compoñen o poemario,
cunha temática marcadamente anticlerical.

______, “O poeta Curros Enríquez contra Franco”, Boletín da Real Academia Galega, nº 362, 2001,
pp. 137-147.
Recolle composicións de autores que durante a Guerra Civil e na posguerra versificaron contra o dictador e que, dalgún
xeito, citaron ou se viron influídos nos seus poemas por Curros Enríquez. Así, inclúe “¡Mercenarios de la pluma!”, de José
María Acebo, e informa que se trata dun poeta que critica aos golpistas dende as páxinas de La Nueva Galicia. A seguir,
céntrase na figura de Xervasio Paz Lestón, ao que considera “o primeiro, no xénero e no tempo” en canto aos poetas
galegos no exilio americano. Reproduce varios fragmentos deste poeta de Muxía nos
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que fai un chamamento á sublevación contra a tiranía, para o que pide axuda á musa do vate de Celanova. Finalmente, en
“outros poetas da diáspora galega” comenta textos de “Asimedres”, Bernardo Souto, Florencio Delgado Gurriarán e
Avelino Díaz, que comparten a característica de añorar a voz de Curros.

______, “In memoriam. José Luis Pensado Tomé”, Boletín da Real Academia Galega, “Crónica”, nº
362, 2001, pp. 328-332.
Dá conta do pasamento do profesor Pensado Tomé o 16 de decembro de 2000 e fai un percorrido biobibliográfico pola súa
traxectoria humana e intelectual. Salienta o seu interese por temas galegos dende que comezara o seu traballo investigador,
coa tese de doutoramento centrada nos Milagres de Santiago, e destaca o seu papel pioneiro no estudio da lingüística
galega, nomeadamente por poñer ao descuberto os traballos dos grandes lingüístas do século XVIII, ademais de se interesar
por fenómenos vivos na fala como a gheada.
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Andrade, Eugénio de, “Palavras em Ourense”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 46, “Auria
das letras”, febreiro 2001, pp. 14-17.
Reprodúcese o texto escrito por Eugénio de Andrade co gallo de recibir o premio de poesía “Celso Emilio Ferreiro”, acto
que tivo lugar o 15 de febreiro en Celanova. Nel fala da súa poesía con referencias á poética medieval galegoportuguesa, a
Rosalía de Castro e nomeadamente a Celso Emilio Ferreiro e remata coas palabras “a poesia faz prodigios: por vezes é
passaporte para o coração dos homens” e mais co agradecemento polo premio recibido. Finalmente recóllense cinco
poemas tirados de varias publicacións do autor e unha breve achega á súa producción literaria.
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Aragón González, Irene, “Goretti Fariña: Nai e mais ninguén”, Madrygal, nº 4, “Recensións”, 2001,
pp. 197-198.
Achega á obra de Goretti Fariña da que sinala que é un libro de aprendizaxe, de cómo un eu poético dominado pola tristeza
e pola melancolía poetiza a perda da vida, concretada no paso dos anos dunha nena. Dise que todo o poemario presenta
unha liguaxe familiar e cotiá. Finalmente, comenta que todo se poetiza, calquera situación é válida, como unha forma de
superar a dor.
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Araguas, Vicente, “Elipsis”, Revista de libros, “Literatura española”, nº 49, xaneiro 2001, p. 46.
Infórmase da repercusión que tivo na literatura galega dos anos 80 a publicación de Crime en Compostela (1984),de Carlos
G. Reigosa. Tamén se dá conta da traducción desta obra ao castelán. Logo analízase a trama argumental desta novela
policíaca e recensiónanse La peregrina, de Basilio Losada e Peregrinos en invierno, de Alfredo Conde, prestando atención
ao argumento da ámbalas dúas obras.

______, “Cuidado con las apariencias”, Leer, nº 119, “Letras gallegas”, febreiro 2001, p. 72.
Centrado na novela de Xosé Manuel Villanueva Adeus India, adeus, publicada no 2000 por Ir Indo Edicións, comeza
sinalando as especiais características dun autor descoñecido nos círculos literarios, o gran formato desta ou
o feito de que sexa un autor maduro que nunca publicara. A seguir, caracteriza a obra como novela de tres personaxes
centrais, describe as características destes e o escenario no que se moven. Considera que o seu encontro supón unha viaxe
sen volta e destaca a axilidade do autor en introducir ao terceiro personaxe, a presencia da India como escenario en flashback ou a forza dos personaxes secundarios. Remata sinalando que é unha das novelas máis importantes do ano en galego
ao lado de obras como m-Talá (2000), de Chus Pato.

______, “Tiempos y costumbres”, Leer, nº 120, “Letras gallegas”, marzo 2001, p. 80.
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Comentario da obra Expediente artieda (2000), de Luís Rei Núñez no que se fai un breve percorrido pola súa traxectoria
como poeta, biógrafo, articulista e, agora tamén, autor de narrativa con esta obra, gañadora do Premio Xerais.

______, “De la belleza”, Leer, nº 121, “Letras gallegas”, abril 2001, p. 90.
Achega á obra O xabaril branco (2000), de Tucho Calvo e Miguelanxo Prado (encargados do texto e ilustracións,
respectivamente). Ademais de facer un comentario sobre o argumento tamén expresa a súa opinión. Tamén se alude ao
dobremente premiado Xosé Carlos Caneiro, que coa súa obra Ébora obtivo os galardóns Eixo Atlántico e Blanco Amor.

______, “World poetry day”, Leer, nº 122, “Letras gallegas”, maio 2001, p. 92.
Faise referencia á viaxe que el mesmo realiza a Compostela co gallo do Congreso mundial organizado polo Pen Clube de
Galicia. Alúdense ás diferentes actividades, conferencias e visitas que con este motivo teñen lugar, e aos persoeiros que alí
se dan cita.

______, “Carta a Basilio Losada”, Leer, nº 124, “Letras gallegas”, xullo/agosto 2001, p. 108.
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Homenaxe que fai Vicente Araguas con motivo da xubilación de Basilio Losada. Logo da breve alusión á súa traxectoria
biográfica, fai un repaso pola súa obra. O que máis salienta deste autor é o seu don da oralidade. Asemade, fai unha
referencia a Ensinar a pensar con liberdade e risco (2000), a obra que os amigos lle dedicaron a Basilio Losada.

______, “¡Úrsula!”, Leer, nº 126, “Letras gallegas”, outubro 2001, p. 76.
s

Neste artigo faise un resumo das IVª Xornadas de Historia Recente que se celebraron en Catoira. Dise que estas xornadas,
dirixidas por Alonso Montero e coordinadas por Gonzalo Bouza Brey e Margarita Lobato, trataron o tema de “A resistencia
cultural de Galicia no franquismo”. Sinálase que entre os convidados estaban Vicente Álvarez Areces, Sánchez Bugallo e o
proprio autor do artigo, Vicente Araguas, ademais doutros escritores como Manuel María, Salvador García-Bodaño, Neira
Vilas ou Roberto Vidal Bolaño. Apúntase que algunhas das conferencias versaron sobre a escrita nos xornais e a
dramaturxia galega durante o franquismo, como a que correu a cargo de Dolores Vilavedra. Finalmente, indica que as
xornadas remataron cun recital poético de Fandiño Veiga.

Araújo Iglesias, Miguel Anxo, “Don Ramón, home cabal”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp. 21
23.
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Artigo centrado nas características humanas de Ramón Otero Pedrayo, no que se fai unha laudatoria descrición do autor de
Trasalba, ao que se considera “o grande home, o home cabal, cunha personalidade que lle rebordaba por tódalas bandas;
semellaba o arquetipo do home honrado, sincero, xusto, acolledor, garimoso, humorista”. Saliéntase a súa relación coa terra
galega e cos seus habitantes, así como a súa boa disposición para participar en faladoiros ou en conferencias alí onde llo
solicitasen. Finalmente, compara os trazos de Otero cos das distintas especies da fraga galega.
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Attié, Joseph, “O acto poético”, Amastra-n-gallar, nº 1, outono 2001, pp. 5-48.
Joseph Attié investiga a esencia do acto poético en base a unha análise profunda da obra de Mallarmé, tendo como pano de
fondo as teorías psicanalíticas de Lacan. Para o autor, o poeta simbolista francés asume a escrita como compromiso desde
case o seu comezo e séntese instrumento para abolir o azar da palabra, convertendo o destino no que é por medio do acto
poético, de xeito que este supón o epicentro da análise de tal destino e constitúe así un paradoxo que Lacan chama “o dobre
bucle do acto”; dito doutro xeito, Mallarmé trata de abolir o azar da palabra por medio da propia palabra, significando o tal
acto de seu o establecemento dun punto de partida que inaugura un proceso lóxico necesitado de conclusión. Sinala, para
rematar, que o que diferencia o acto poético do analítico, ata aquí camiñando da man, é o lugar de envío do primeiro, “a
fenda do Outro” (entendido este concepto en termos lacanianos) constituíndo de tal modo a súa propia singularidade,
fronte ao “Outro da verdade e do saber”.
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Aucremanne, Jean-Louis, “Non son poatadeabondo (J. Lacan)”, Amastra-n-gallar, nº 1, outono
2001, pp. 49-61.
As palabras como xogo de falsidades que “dan no cravo” é o obxecto que Aucremanne toma para analizar o acto poético,
extraendo o título do artigo dunha frase pronunciada por Jacques Lacan nun dos seus seminarios nos que se asenta o artigo.
A devandita falsidade ven representada por diferentes aspectos da propia linguaxe, “puntos-nós” (points-noeuds), segundo
o autor, como son a homofonía, a gramática e a lóxica. En base a eles preséntase a oposición entre “enunciado” e
“enunciación”, constituíndo a derradeira a pormenorización ou matización do primeiro en base ao seu rexeitamento,
facendo deste modo vacilar a inercia da súa comprensión, pois o suxeito está condicionado polo significante preexistente da
palabra que lle impide tomar consciencia do referente, e a práctica poética constitúe sempre, logo, un acto de ruptura do seu
propio alicerce, a linguaxe.
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Avendaño, Alberto, “O meu rompente”, Madrygal, nº 4, “Artigos”, 2001, pp. 25-32.
O autor deste artigo conta dun xeito literario cómo foi o nacemento, evolución e desencontro final do grupo poético
Rompente. Describe cáles foron os puntos en común cos seus compañeiros, as principais anécdotas e os postulados
ideolóxicos que os moveron para actuar conxuntamente. Tamén comenta cáles foron as reaccións do público (espectador e
lector), da prensa e da crítica. Ao final reproduce algúns textos que pertencen ao seu traballo actual para dicir que son
debedores de Rompente.
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Avilés de Taramancos, Antón, “António Naveira Goday”, A Xanela, nº 11, “Rescate”, primavera
2001, pp. 21-22.
Sinálase que este artigo se publicou por primeira vez no periódico noiés Barbanza en 1989. Nel, Antón Avilés de
Taramancos, dende a súa experiencia como axudante teatral de Antonio Naveira Goday, repasa cómo levaron a escena o
Hamlet de Cunqueiro, no teatro Colón de Madrid, e resalta o grande éxito acadado pola representación.
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Axeitos, Xosé Luís, “Carmen Muñoz, voluntaria de Galicia”, Boletín Galego de Literatura, nº 25,
“Documentos”, 1º semestre 2001, pp. 147-156.
Reproduce dúas cartas de Carmen Muñoz en castelán dirixidas aos seus cuñados Eduardo e Enrique Dieste, datadas no 27
de maio de 1937 e no 3 de xullo de 1938, respectivamente. Lembra, nunha breve introducción, os principais datos
biográficos e a constante fidelidade de Carmen Muñoz ao seu esposo e á ideoloxía que este defendía.
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Badiou, Alain, “Acto analítico, acto político, acto poético”, Amastra-n-gallar, nº 1, outono 2001, pp.
62-78.
Texto recollido da conferencia pronunciada por Badiou na Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia, en maio de 2000.
Nel, partindo da delimitación orixinal dos tres conceptos do título, fai unha digresión sobre a filosofía, en perspectiva
histórica e sincrónica, como psicose próxima á paranoia, aludindo a Lacan nas súas críticas contra esta, mais xustificando a
súa existencia e marcando os aspectos que, se ben admite como próximos á tal psicose, tamén supoñen o seu
distanciamento dela. Finalmente, o autor define o feito poético como “efectividade” e non como “acto”, termo que reserva
para a análise, considerada por el como paso previo á poesía, pois atinxe á “posibilidade do posible”, non á obra como
realización, e lembra a frase de Alberto Caeiro, heterónimo de Pessoa: “ser unha cousa é non aceptar ningunha
interpretación”.
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Baliñas Fernández, Carlos, “Demandando edicións xeitosas para un grande escritor”, Raigame, nº
12, marzo 2001, pp. 111-125.
Comeza Carlos Baliñas lembrando un acto de homenaxe a Ramón Otero Pedrayo, celebrado o día 4 de agosto de 1973 con
motivo das súas vodas de ouro, no que se lle fixo entrega do libro Parladoiro, o tomo primeiro das Obras Selectas. A
seguir, define ao escritor ourensán polo seu europeísmo acudindo a numerosas citas de obras e de artigos que así o
xustifican. Comenta o articulista que despois de afondar na obra e no coñecemento de Otero, decatouse da necesidade de
edicións dignas para as súas obras, proxecto que el mesmo elaborou e lle presentou a Galaxia. A seguir, explica todo o
proceso seguido na edición das Obras Selectas oterianas, acudindo a numerosas citas da correspondencia mantida co de
Trasalba. Comenta, ademais, as edicións das obras oterianas que se publican na actualidade con moito aparato crítico, e
tamén aqueloutras que din respectar a lingua e a grafía de Otero, que son valoradas negativamente por Carlos Baliñas.
Finalmente, reproduce tres cartas manuscritas que lle enviara Ramón Otero Pedrayo.

______, “Literatura epistolar de D. Ramón Otero Pedrayo (II). Cartas de Don Ramón Otero Pedrayo a
Don Carlos Baliñas Fernández”, Raigame, nº 14, “Especial Otero Pedrayo”, novembro 2001, pp. 91106.
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Reproduce os manuscritos e as transcricións de vintetrés cartas que lle enviou Otero Pedrayo entre 1964 e 1975. Son cartas
de temática e extensión variada nas que se deixa “transparentar as ledicias e tamén as angurias dunha persoa anciana nos
seus anos derradeiros”. Introduce unhas notas acerca do contido de cada unha delas e ofrece algunhas aclaracións sobre a
caligrafía do autor de Arredor de si.
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Ballmaier, Priska María, “Über das Schreiben, literarische Projekte und ein gemeinsames Werk: Im
Gespräch mit Marga do Val und Paula de Lemos”, Galicien Magazin, nº 12, “Entrevistas”, decembro
2001, pp. 63-68.
Entrevista con Marga do Val e Paula de Lemos co gallo da publicación da súa obra conxunta Entre Dunas (2000). As dúas
autoras sinalan que como referencia fundamental tiveron a lírica medieval galego-portuguesa e, especialmente, as cantigas
de amigo. Os temas que tratan son a máscara, a ausencia, e a procura da palabra adecuada, adoptando a perspectiva da
muller, co fin de superar unha linguaxe creada (historicamente) por homes. Rematan a entrevista falando as autoras sobre os
seus próximos proxectos literarios.

______, “Dazwischen liegt woanders... Entre dunas von Marga do Val und Paula de Lemos”,
Galicien Magazin, nº 12, “Besprechungen”, decembro 2001, pp. 69-71.
Colección poética conxunta bilingüe (galego e portugués) de estructura circular: comeza cunha carta de Paula de Lemos e
remata con outra de Marga do Val. Polo medio toda unha rede de evocacións, reflexións e interacción. As autoras botan
man dunha raíz literaria común: a lingua e literatura galego-portuguesas da Idade Media, enriquecendo así o diálogo
intercultural e intertextual. Como constantes temáticas, a autora do artigo sinala a soidade, o amor, as metáforas baseadas
na natureza, o xogo coas identidades e a mascarada.
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Baraxeiro, “As novas que nos chegan”, A Xanela, nº 12, “Publicacións”, outono 2001, pp. 29
30.
Breve descrición de varias publicacións que viron a luz recentemente. No referente á literatura galega céntrase en O
caderno, de Xabier López López, e no libro-homenaxe Manuel María, coordinado por Alfonso Blanco Torrado. Nas letras
portuguesas achégase a Os pastores do sol, de Luis Filipe Maçarico; O felino anjo branco, de Cristina Pombinho; Toadas
alentejanas, de Rosa Dias; e mais Respigos do passado, do que se resalta que recolle artigos xornalísticos de A. Lopes de
Oliveira, entre eles un dedicado a Sebastián Martínez Risco. Con respecto ás revistas galegas detense en Xistral e en As 4
aldeas e tamén na portuguesa Panóplia.
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Bar Cendón, Mónica, “Fenda, loucura e morte”, Festa da Palabra Silenciada, nº 16, “Crítica”,
2001, pp. 106-107.
Comentario da obra Fenda, loucura e morte (1999), publicada dentro da colección “As literatas” e na que se recollen catro
relatos de Karen Blixen, Charlotte Perkins e Emilia Pardo Bazán, dos que salienta que teñen un mesmo fío temático que
xira arredor do matrimonio e os mitos da sociedade patriarcal. Do limiar de Mª Xosé Queizán sinala que contén a reflexión
sobre as autoras, as súas obras e os contextos do seu momento. Neste artigo, do relato de Karen Blixen, “A páxina en
branco”, sinala que é unha homenaxe á literatura oral de tradición feminina, no que a protagonista é a herdeira dunha
xenealoxía de decidoras que teñen a función de denunciar os silencios aos que son sometidas as mulleres. De “O papel de
parede amarelo”, de Charlotte Perkins di que a protagonista é unha muller sometida polo seu home e que ve no matrimonio
un impedimento para a súa realización artística. De Emilia Pardo Bazán, autora dos outros dous relatos, “O indulto” e “O
encaixe roto”, destaca a actualidade temática e a extraordinaria trama. O primeiro está protagonizado por Antonia, unha
moza que denuncia o asasinato da súa nai a mans do seu home malia saber que pagará esta acción, mentres que o segundo
xira arredor da negativa a casar diante do altar dunha moza, sen saber moi ben porqué. Destácase que en todos eles aparece
unha forte simboloxía, representada polo papel en branco, o papel amarelo ou o encaixe roto, que representan estados das
mulleres protagonistas.
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______, “Catálogo de velenos de Marilar Aleixandre”, Festa da Palabra Silenciada, nº 16, “Crítica”,
2001, pp. 117-118.
Análise da obra de Marilar Aleixandre, Catálogo de velenos (1999), primeiro dentro do prolífico contexto da poesía galega
dos 90 e logo como obra en si mesma que busca a ruptura con todos os tópicos da “nai-madrastra”, presente na poesía
galega dende a obra Metáfora da metáfora, de María Xosé Queizán. Dise que a obra é unha forma monologada na que
predomina un suxeito en primeira persoa, na que a filla reflexiona sobre a herdanza cultural transmitida pola súa
proxenitora e o conflicto xeracional. Cualifícase como unha reivindicación dos valores femininos, da natureza fronte á
cultura, considerada a segunda como “o veleno da tradición que vén envolto de sumisións e negación da identidade do ser
humano muller”. Considera a postura da poetisa valente e decidida, plasmada nun discurso áxil e coherente, no que
prescinde de todo o que atranque o devalar do pensamento, no que o eu-filla reclama e mostra a súa repulsa pola submisión
ao modelo transmitido pola nai e busca unha identidade propia. Chama a atención sobre o cambio que se produce no
segundo capítulo no que o interlocutor pasa a ser un ti, obxecto amoroso, no que os poemas xiran arredor dunha
experiencia física e cun campo léxico dominado por obxectos punzantes, no que a lingua adquire valores diversos, para
rematar aludindo ao terceiro capítulo no que “a narradora atopa no veleno o deleite do goce prohibido” e onde se refai o
discurso lonxe da alienación.
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Barreiro, Ana R., “A relixiosidade precristiá de raíz galaica na obra poética de Rosalía de Castro: o
os
panteísmo”, Evohé, n 9-10, “Artigos”, 2001, pp. 31-38.
A autora convida a reler as obras de Rosalía de Castro co obxectivo de lle atopar algo novidoso. Leva a cabo unha análise
da “cuasi-deificación” da natureza que realiza a autora de Cantares Gallegos nas súas obras. Afirma que a natureza chega a
conformar o carácter da xente e serve para identificarnos fronte aos casteláns. Opina que o hábitat no que sitúa os
personaxes non sempre comparte as emocións destes.
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Barreiro Fernández, Xosé R., “Os Casares e A Coruña”, Casahamlet, nº 3, “Colaboracións”, maio
2001, pp. 2-9.
Fai referencia á relación da familia de María Casares coa cidade da Coruña, estructurando esta en tres etapas: o primeiro
contacto, da man do seu avó paterno, Santiago Casares Paz; o momento máis álxido dos Casares, con Santiago Casares
Quiroga á fronte; e a última época marcada pola traxedia da Guerra Civil, as enfermidades e o exilio. Pon de relevancia as
ideas republicanas da familia, así como a súa activa participación na vida político-social da Coruña, sobre todo no caso do
pai.

______, “O tempo histórico de Curros”, Boletín da Real Academia Galega, nº 362, 2001, pp. 149168.
Esta aproximación á época na que viviu Curros está precedida dunha introducción na que o actual Presidente da RAG se
amosa excéptico con respecto ás recreacións do tempo histórico dun determinado personaxe. A seguir, aclara as
particularidades do reinado isabelino, os golpes de Estado e levantamentos militares tan frecuentes na época, salientando,
nomeadamente, o producido en setembro de 1868 por conseguir derrubar a monarquía. Na segunda parte do artigo comenta
cómo viviu Curros todos estes avatares políticos, e explica que o fracaso da 1ª República, así como o desencanto pola
situación política, foron dous dos motivos que o levaron á emigración
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habaneira. Introdúcenos tamén, Barreiro, no estado evolutivo no que se atopaba a ideoloxía galeguista naquel momento.
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Basanta, Ángel, “La guerra del tabaco”, El Cultural, “Novela”, 4-10 abril 2001, p. 20.
Informa da publicación en castelán da novela de Reigosa, La guerra del tabaco (2001), por Plaza&Janés, case cinco anos
despois da súa aparición en galego. Dá conta dalgunhas das aventuras dos dous protagonistas, o detective Nivardo Castro e
o xornalista Carlos Conde, que xa apareceran nos dous primeiros libros que conforman a serie: Crimen en Compostela
(1984) e O misterio do barco perdido (1988). Da novela, baseada no tema do contrabando de tabaco nas Rías Baixas,
sinálanse aspectos como as técnicas cinematográficas usadas para caracterizar os personaxes ou a intriga, artellada dun
xeito linear, igual que acontece no relato clásico.

______, “La Rosa de Borges”, El Cultural, 9-15 maio 2001, p. 15.
Comeza facendo referencia aos títulos que conforman a pentaloxía de Xosé Carlos Caneiro: O infortunio da soidade
(1992), Un xogo de apócrifos (1997), Os séculos da lúa (1999), Tal vez melancolía e Ébora (2000). A seguir, céntrase no
comentario da traducción ao castelán de A Rosa de Borges (2000), da que presenta o seu argumento, ademais de sinalar que
se trata da obra dun “letraherido cuyas fantasías surgen entre la realidad y la ficción, espoleadas por la literatura hecha
vida, a partir de la genialidad de dos ciegos: Homero (nombre del padre) y Borges, con la referencia cervantina en el ideal
de Jorge Luis Borges Saavedra”.
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Bascoy Lamelas, Montserrat, “O Grass poeta: unha lectura en galego”, Galicien Magazin, nº 11,
“Beiträge”, maio 2001, pp. 10-11.
Presenta a antoloxía poética do autor alemán Günter Grass As galiñas de vento (2000), en edición bilingüe contraducción de
Úrsula Heinze e Ramón Lorenzo. Destaca a importancia deste volume por achegarnos aos primeiros momentos da andaina
literaria de Günter Grass; neles agroman xa todas as inquedanzas e preguntas que o autor foi desenvolvendo en traballos
posteriores. M. Bascoy sinala que o diálogo constitúe o trazo distintivo da linguaxe poética de Grass nesta obra. En canto á
lingua, indica como principal riqueza o uso particular que o autor fai da neoloxía: inventa novos termos cargados dun forte
significado persoal. A escolma recolle poemas das seguintes obras: Die Vorzüge der Windhühner (1956), Gleisdreieck
(1960) e Ausgefragt (1967). Na primeira, o lector encóntrase ante a denuncia que o autor fai da realidade, especialmente
daquela realidade que recibimos como establecida. En Gleisdreieck, Grass céntrase na sociedade e na vida cotiá do
individuo, destacando o materialismo e
o illamento no que vive o ser humano moderno. Os poemas de Ausgefragt son máis intimistas: o poeta mira cara a dentro e
denuncia, cun forte ton irónico, o suxeito pasivo.

______, “Paula de Lemos e Marga do Val: Entre dunas”, Galicien Magazin, nº 12, “Besprechungen”,
decembro 2001, pp. 71-72.
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Destaca que esta obra conxunta de Paula Lemos e Marga Doval, Entre dunas (2000), reflicte un alto grao de complicidade
entre as autoras, elemento que constitúe un dos principais atractivos para o lector. Sinala que os poemas se van alternando
coma nun diálogo, e neles atopamos temas como a loita pola liberdade, a superación da soidade e a procura, en definitiva,
dunha linguaxe poética propia da muller. Encádrase así dentro da liña actual de poesía galega escrita por mulleres. Mentres
dos poemas de Paula do Val se desprende a preocupación pola beleza das formas, e nos de Marga Romero damos coa
evocación dos sentimentos e especialmente dos recordos infantís, sinala que o principal elemento identificador das autoras,
e a un tempo unificador da obra, está constituído por unha raíz literaria comú n, pola evocación da voz feminina presente na
lírica medieval galego-portuguesa.
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Beramendi, Justo, “A actividade política de Otero Pedrayo (1918-1936), Raigame, nº 12, marzo
2001, pp. 39-47.
Fai unha análise da evolución ideolóxica de Ramón Otero Pedrayo, na que comeza sinalando a tardanza do ourensán en
incorporarse ao mundo da política, incorporación que non se produciu ata a Dictadura de Primo de Rivera. A seguir, fai un
percorrido descritivo por toda a súa traxectoria política, centrándose, especialmente, na chegada de Otero ao galeguismo da
man de Risco e de Losada Diéguez, así como na actividade desenvolvida durante a IIª República. Con respecto a esta
última época, considera que mantivo bastantes discrepancias con Castelao, pero que estas “non lle impediron participar
activa e lealmente na campaña do referéndum do Estatuto e compartir a ledicia do triunfo do 28 de xuño de 1936”.
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Bermúdez, Silvia, “¿Sen a ansiedade da influencia?: Rosalía de Castro, Harold Bloom e as poetas
galegas do século XX”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000, “Comunicacións”, decembro
2001, pp. 135-157.
Estudia as relacións de filiación poética que se establecen entre Rosalía de Castro e as poetas galegas modernas dende unha
perspectiva na que, a asunción consciente desta herdanza a través do diálogo coa tradición, desmonta os criterios que sobre
esta cuestión expón Harold Bloom en The Anxiety of Influence, texto ao que opón o discurso de entrada de Luz Pozo Garza
na RAG, Diálogos con Rosalía (1996). Mentres para o crítico norteamericano a procura do espacio propio polo poeta só ten
lugar a nivel individual, a autora sitúa o diálogo coa tradición rosaliana na comprensión consciente da herdanza, na
“ansiedade da autoría” que viven as mulleres poetas e na adscrición singularizada a unha identidade nacional galega. Na
súa opinión, as afirmacións de Bloom esfarélanse no sistema literario galego, onde unha muller é símbolo inaugural e
nacional e onde a identidade se construíu en ligazón estreita á tradición cultural. Para afincar este contraste coas nocións de
poetas pai e da ansiedade filial de Bloom, elixe os nomes de Xohana Torres, Pura Vázquez, Pozo Garza e Ana Romaní para
establecer por medio de diversos poemas unha serie de diálogos que evidencian que non só as hipóteses patriarcais do
crítico non consideran casos como o galego, senón que a figura irradiativa de Rosalía posibilita a existencia posterior das
voces poéticas femininas galegas.
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Bermúdez Montes, María Teresa, “No ventre do silencio. Xosé Luís Méndez Ferrín”, Anuario de
Estudios Literarios 1999, “Libros”, febreiro 2001, pp. 223-228.
Fai unha lectura da última novela de Xosé Luís Méndez Ferrín, No ventre do silencio (1999), que concede un gran mérito
ao seu valor histórico como “autobiografía xeracional” sen deixar de anotar aqueles recursos estilísticos que fan desta unha
obra ficcional que “trascende o carácter documental”. Despois de se referir á localización espaciotemporal e de salientar a
súa composición coral, afirma que, amais desa lectura que a liga a Os anos escuros (1985), de X. L. Franco Grande, apunta
outras como: a inter e a metatextualidade, a memoria política dos vencidos, o ambiente existencial ou as diferencias
literarias e políticas do galeguismo dos anos 50, entre outras. Así mesmo, salienta a autonomía capitular e a secuencialidade
das accións, o acerto da narradora-testemuña e o tratamento dos personaxes, xa que a través da polifonía se achega ao
retrato histórico do Santiago da posguerra con todos os seus sectores reflectidos. Finalmente, observa que nesta novela
cobran relevancia os símbolos da fenda e os ratos e que se trata dunha obra densa e complexa cunha linguaxe que se
aproxima ao poético.

______, “O corazón portugués. Ramón Loureiro”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000,
“Libros”, decembro 2001, pp. 320-322.
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Análise da primeira novela longa de Ramón Loureiro, O corazón portugués (2000), “obra sorprendente” da que sobresae o
universo textual que configura o espacio mítico de Escandoi. Tras situar o argumento, destaca a polifonía da novela, en
canto á galería de personaxes reais e imaxinarios, e a súa organización simétrica, que xunto coa nominación indeterminada
destes personaxes contribúe a crear unha “sensación de indefinición”. Ademais, céntrase nun aspecto que cre importante na
construcción da historia, a fantasía, moi ben integrada no plano do cotián para contribuír a unha atmosfera irreal na que o
tempo e o espacio se moven tamén en parámetros de inconcreción. Á parte desta concepción caleidoscópica da novela, que
conleva un xogo metaliterario, tamén presente a escala intertextual, resume todos estes aspectos que a fan suxerente e, ao
mesmo tempo, moi aberta en canto ás lecturas.

______, “Un novo premio Álvaro Cunqueiro”, Grial, nº 152, Tomo XXXIX, “Libros”, outubronovembro-decembro 2001, pp. 635-637.
Comentario da novela Homónima (2000), de Riveiro Coello, coa que conseguiu o premio Álvaro Cunqueiro de narrativa.
Indica que este galardón vén sumarse a outros anteriores pola colección de contos Animalia (1999) e por As rulas de
Bakunin (2000). Centrado na obra, indica que nela se nota a admiración que este autor sente por certos títulos da narrativa
latinoamericana da segunda metade do século XX, aínda que sen pretender nunca unha imitación. Fai un resumo do
argumento destacando o coidado da trama, “que é o selo de identidade de Riveiro Coello” e menciona tamén algúns temas
tratados, á vez que describe o personaxe central poñéndoo en relación con outros. Por outro lado, destaca o feito de que a
metaliteratura estea moi presente en toda a obra, na que ademais se
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combinan soño, ficción e realidade. Respecto ao espacio, comenta que hai dous puntos xeográficos que funcionan como
dimensións complementarias e que se poñen en relación pola viaxe que fai o protagonista, destacando que esta case podería
cualificarse de viaxe iniciática. En definitiva, apunta que se trata dunha novela na que se xoga coa curiosidade do lector e
ao que se lle dosifica a tensión ata o final. Sen embargo, no aspecto estilístico cre que quizais haxa unha adxectivación
excesiva que resta ritmo e que non é habitual neste autor.
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Bernabé, Ana “Salas alternativas”, Galicia Sindical, nº 34, “Miscelánea”, novembro-decembro 2001,
p. 23.
Afirma que as salas alternativas están habitualmente en mans de “compañías de teatro con vocación de renovación”.
Recoméndaas vivamente e fai un panexírico da súa función social (servir de espacio a propostas innovadoras e creativas,
con difícil acceso ás salas comerciais) e de cómo seguen adiante a pesar da carencia de apoios.
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Bernárdez, Carlos L., “Un testemuño inédito da poesía do exilio”, Guía dos libros novos, nº 25,
“Poesía”, xaneiro 2001, p. 26.
Despois de repasar algúns datos da biografía de Emilio Pita, pásase a analizar o volume deste autor Polos camiños do pobo
(2000), do que se sinala que foi presentado en 1963 ao Premio Rosalía de Castro do Centro Galego de Buenos Aires.
Tamén indica que é un poemario de forte carga social e intensamente crítico, no que sobresae a mensaxe fronte a calquera
requinte formal.

______, “Corpo de poeta”, Guía dos libros novos, nº 26, “Poesía”, febreiro 2001, p. 28.
Comeza describindo o novo contexto cultural –recitais poéticos, iniciativas editoriais, presencia feminina, etc.– co que se
están a atopar os novos poetas e poetisas de Galicia. A seguir describe o poemario Grimorio (2000), de Emma Pedreira,
afirmando que conta cunha forte carga unitaria, presidido pola aparición recorrente da muller –do corpo feminino– e que
reflexiona sobre a realidade colectiva da muller.

______, “Fermosamente escéptico”, Guía dos libros novos, nº 27, “Poesía”, marzo 2001, p. 26.
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Refírese á traxectoria da colección “Espiral Maior Poesía”, que chega ao seu número 100 coa publicación da obra gañadora
do VIIIº Premio de poesía Espiral Maior, Morte do fadista (2000), de Manuel Forcadela, “unha das voces máis orixinais da
nosa poesía actual e autor dunha obra ben consolidada”. A seguir, céntrase no poemario galardoado, que remite ao
conxunto da obra do autor de Tomiño, aínda que presenta unha inclinación diferente, máis excéptica, “como se o poeta
afrontase o final dunha etapa na viaxe introspectiva que é o conxunto da súa obra poética”. Conclúe facendo fincapé nas
diferencias e compoñentes máis sobresaíntes da obra anterior e actual de Manuel Forcadela.

______, “Retrato de familia”, Guía dos libros novos, nº 28, “Poesía”, marzo 2001, p. 28.
Céntrase no comentario da obra colectiva Escolma de Familia (2000), que recolle unha mostra da obra dunha mesma
familia de escritores galegos, que van dende o século XIX ata o xa encentado século XXI. A seguir, cita os poetas
escolmados, dos que achega datos sobre a súa biografía, obra publicada e trazos máis distintivos da súa escrita. A saber:
Emilio Álvarez Giménez, Xerardo Álvarez Limeses, Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez, Emilio Álvarez Negreira,
Xosé María, Alfonso e Celso Álvarez Cáccamo. Conclúe apuntando que a lectura desta escolma nos ofrece dúas
perspectivas de goce e reflexión, por unha parte, unha panorámica da evolución da poesía galega dende o Rexurdimento ata
hoxee e, pola outra, unha visión plural dun universo familiar e persoal.

______, “Desde o verde Eire”, Guía dos libros novos, nº 28, “Poesía”, abril 2001, p. 28.
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Coméntase a traducción, posibelmente debida a Vicente Risco, dos tres capítulos do Leabhar Gabhala relativos a Breogán,
Ith e os fillos de Mile, publicados na revista Nós e agora agrupados en A historia d’El-Rei Breogán e dos fillos de Mil,
asegún o Leabhar Gabhala (2000), con edición de Antonio Raúl de Toro. Así mesmo, dá conta de que
o libro irlandés, do século XII, é unha mestura de historia e lenda, de base cristiá, que tivo unha grande influencia na
literatura de Eire. Tamén se explica o contexto histórico da composición deste volume, nunha época en que se pretendía
preservar o acervo cultural irlandés da invasión político-relixiosa procedente do continente e da Gran Bretaña. De por parte,
analízase a importancia político-cultural do mito do celtismo na historiografía do século XIX e particularmente no teatro de
preguerra. No tocante a esta traducción, indícase que se efectuou nun momento en que se intentaba alicerzar un
contradiscurso sociocultural alternativo ao dominante, de carácter mediterráneo.

______, “Lorenzo Varela, épica e angustia”, Microfisuras, nº 15, setembro 2001, pp. 112-117.
Artigo dedicado ao poeta Lorenzo Varela (A Habana, 1916-Madrid, 1978) no que se comeza destacando que o seu
percorrido humano e intelectual sintetiza os conceptos “emigración” e “exilio”, aos que se dedica este número de
Microfisuras. Saliéntanse feitos como a súa condición de fillo da emigración, o seu nacemento nun barco que entraba na
Habana, o seu exilio, despois da Guerra Civil, en México e Arxentina, onde se instalou en 1941 e onde traballou a carón de
Seoane, Cuadrado ou Dieste. Incídese así mesmo no desarraigo que o acompañou ata os seus derradeiros días cando
regresou do exilio en 1977 e cómo foi unha das víctimas do esquecemento co que foi recibida
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a cultura da diáspora. No nivel intelectual cualifícase a Lorenzo Varela como un home de letras, fillo dunha concepción da
cultura ligada ao compromiso social e político, formado no galeguismo e no marxismo dos anos trinta e na cultura
republicana, representada fundamentalmente polas Misiones Pedagógicas, nas que participou activamente. A seguir
céntrase na súa obra desenvolvida no exilio, integrada por dous poemarios en castelán, Elegías españolas (1940) e Torres
de amor (1942) e, posteriormente, por dous libros en galego que xorden gracias ao estímulo de Seoane, Catro poemas
galegos (1944) e Lonxe (1954), deténdose nos seus contidos e na súa temática. Sinálase que a súa poesía é, xunto coa de
Emilio Pita, Luís Seoane e Ernesto Guerra da Cal, o máis representativo da producción poética do exilio, á que achega unha
obra de gran calidade formal, chea de lirismo e compromiso cívico.

______, “Morte do fadista. Manuel Forcadela”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000,
“Libros”, decembro 2001, pp. 331-333.
Breve análise deste poemario de Manuel Forcadela que supón o número 100 de Espiral Maior, fito que celebra no
panorama poético galego. O repaso das facetas narrativa, ensaística e poética do escritor antecede á valoración propiamente
dita de Morte do fadista (2000), do que considera que é continuación do universo poético do autor, salvo unha actitude
escéptica e distante dende a cal o poeta se derrama cara a varias marxes. Tamén certifica este proceso de cambio en
relación ao campo mitolóxico e ao simbólico, pois agora xa non tenta descifrar o enigma senón voltar a ollada atrás e
reflexionar sobre a vida.
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______, “Retratos de mulleres desde o exilio”, Festa da Palabra Silenciada, nº 16, “Crítica”, 2001,
pp. 114-115.
Comentario de tres entregas da colección “Mulleres” da Editorial A Nosa Terra, que versan sobre a biografía de Maruxa
Mallo, María Casares e Syra Alonso. Da primeira sinala que é unha biografía escrita con axilidade, cunha atinada
aproximación á vida da actriz galega exiliada en Francia e na que se percibe unha fonda simpatía pola personalidade
biografada. Da segunda, considera que presenta as mesmas características, ademais de permitir unha achega á obra da
pintora da que se recollen abondosas mostras. Xa da terceira, achégase con detemento á súa obra Diarios (2000), da que
comeza salientando a intensidade da tensión e emoción que se concentra nesta obra, que é un retrato da dramática situación
vivida pola protagonista nos días inmediatamente posteriores ao levantamento militar de 1936, un momento histórico
caracterizado pola “apaixonada construcción artística e intelectual”. Da estructura da obra, sinala que comprende dúas
partes cronoloxicamente diferenciadas, a primeira en 1938 e a segunda en 1945, nas que sorprende o poder de
comunicación e a forza narrativa dunha muller plenamente comprometida co mundo cultural do seu momento e de forte
referencialidade na realidade galega, da que formaban parte figuras como o pintor Luís Huici e o seu marido Francisco
Miguel, ambos asasinados nos primeiros días do levantamento. Remata cun repaso á obra do pintor galego e sobranceando
a importancia destas tres obras para coñecermos o noso pasado inmediato.
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Bernárdez Vilar, Xoán, “¿Terceiro milenio?”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián,
nº 121, “Rolda da Cultura”, xaneiro-febreiro 2001, pp. 76-84.
Amplo comentario dividido nunha serie de apartados. En “Cine e Teatro” menciona a obra A Música da Noite, de Manuel
Lourenzo González, coa que obtivo o Iº Premio Estornela de Teatro para Nenos, da Fundación Neira Vilas. A mención
as
especial, engade, foi para Eduardo Alonso Rodríguez, por O País acuático. Comenta, así mesmo, a realización das XII
Xornadas de Cinema e Ecoloxía de Chantada, organizadas polo Igaem e remata o apartado cunha alusión ás
representacións teatrais do Centro Cultural A Roda pequena, de Padarela. No apartado de “Congresos, Comunicacións” cita
o premio xornalístico Manuel Reimóndez Portela, convocado pola Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada. Así
mesmo, alude ao remate do prazo para participar no VIIIº Premio de Poesía Suso Vaamonde, convocado pola Fundación O
Grelo, Amigos de Galicia. Por último, alude tamén ao IVº Premio de Relatos Curtos e Contos Daniel Hortas, convocado
pola mesma fundación. No apartado “As Letras”, cita ao portugués Eugenio de Andrade -José Fontinhas- que vén de gañar
o Premio de Poesía Celso Emilio Ferreiro, convocado polo Concello de Vigo e a Deputación de Ourense. Alude, a seguir,
ao Certame Faustino Rei Romero de Rianxo, no que resultou gañador o poemario A flor do lirolai, de Lucía Novas. Afirma
que o poeta Xosé Vázquez Pintor obtivo o XIIº Premio de Narrativa Torrente Ballester coa obra A memoria do boi. Pola
súa banda, Carlos Penela mereceu o Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón pola obra Acaso o inverno; Basilio García
Pérez obtivo o Premio de Ensaio Ramón Piñeiro, convocado pola Editorial Galaxia, polo traballo A submisión das masas.
Así mesmo, salienta que Xavier Queipo gañou o Premio Café Dublín coa obra O ladrón de esperma e outros
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relatos. Para rematar, comenta que Marica Campo obtivo o Iº Premio Fiz Vergara Vilariño de Poesía pola obra Pedinche
luz prestada.

______, “Baiona e o rei Afonso”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 122,
“Rolda da Cultura”, marzo-abril 2001, pp. 75/179-81/185.
No apartado “Artes Plásticas” cita o volume Vintecinco anos de labor cultural en Ourense, que recoñece o labor de Benito
Losada ao longo dun cuarto de século. En “Cine e Teatro” alude ao Premio Sempre en Galiza de Ensaio, instituído polo
Concello de Pontevedra, e que obtivo o crítico e historiador Miguel Anxo Fernández polo seu traballo As imaxes de Carlos
Velo. Alude, así mesmo, á IXª Feira de Teatro celebrada en Compostela e na que se escenificaron vintecinco obras en sete
salas distintas. En “Congresos, Comunicacións” cita o número quince de A Feita. Revista da Lingua e da Cultura galegas
de Asturias, publicada polo Concello de Eilao. No apartado “As Letras” cita unha nova editorial que foi presentada en
Ferrol, Retagarda, e que empregará o disquete no canto do libro para a reproducción das súas obras. Así mesmo, alude a
unha obra de Paula Carballeira, Mateo, da editorial Kalandraka, e que foi galardoada co Premio de Llibreters. Ademais, o
gremio de libreiros cataláns incluíu oito obras de Kalandraka na súa relación de obras seleccionadas pola crítica
especializada e os medios de comunicación. A seguir, comenta que a editorial galesa Planet publicou Cousas de Castelao.
Pola súa banda, o arzuán Miguel Suárez Abel obtivo o Premio Xulio Camba de xornalismo, patrocinado por Caixanova;
Xoán Xosé Lago gañou o Premio Barco de Vapor con Alén das estrelamares; Fina Casalderrey mereceu o Premio Puro
Cora de Lugo polo artigo
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“Cumbres Borrascosas”, publicado no Diairo de Pontevedra; por último, o Premio Vicente Risco de Literatura foi para
Xavier López pola súa obra O Caderno. Para rematar, en “Novas en xeral”, alúdese ao cumprimento do primeiro
aniversario do nacemento do ponteareán Fermín Bouza Brey e cítanse algúns dos actos que se celebraron para
homenaxealo.
______, “A precariedade de certas riquezas”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº
123, “Rolda da Cultura”, maio-xuño 2001, pp. 85/301-94/310.
Alúdese, no apartado “Cine e Teatro”, á quinta edición dos Premios María Casares de Teatro, na que foi premiada a obra de
Manuel Rivas, O lapis do carpinteiro, adaptado polo Grupo Sarabela de Ourense. Así mesmo, afirma que Ollomoltranvía
obtivo o Premio á Mellor Música e Roberto Vidal Bolaño, o do Mellor Texto Orixinal por Criaturas. A seguir, en
“Congresos, Comunicacións”, comenta que Méndez Ferrín, Edicións Xerais de Galicia, Preescolar na Casa, a librería Follas
Novas de Santiago, a revista Fada Morgana e os CEIP de Palmeira, Cespón e Castrelo foron galardoados pola Federación
Galega de Libreiros. Así mesmo, afirma que Carlos Mosteiro obtivo o Pemio Abril de Narrativa pola obra Manual de
instruccións para querer a Irene; Méndez Ferrín gañou o Premio Trasalba; Conchi Regueiro Digón obtivo o Premio de
Novela convocado pola Asociación de Mulleres Pregresistas, pola obra Tempos Agradables; Xurxo Borrazás gañou o XVIº
Premio Antón Losada Diéguez de Relato coa obra Na Maleta; José Carlos Bermejo mereceu o mesmo premio na
modalidade de investigación, por Pensa-la Historia. Así mesmo, alude aos Premios da Crítica, que foron concedidos a Xosé
Manuel Villanueva (Creación Literaria), Xoán
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González-Millán (Ensaio e Pensamento), Manuel González Gómez (Investigación), Antón Corral (Música), Antón Reixa
(Ciencias e Artes da Representación), a Enciclopedia Galega Universal (Iniciativas Culturais) e Olegario Sotelo Blanco
(Galego Egrexio). Pola súa banda, alude á entrega dos Premios Literarios Minerva en Santiago e do Premio Manuel
Murguía, na súa Xª edición, que foi compartido pola xornalista Rosa Aneiros, por Mares de Xabre, e
o escritor Xosé Martínez Pereiro, polo seu traballo Palamades e a besta ladradora. Por último, alúdese á entrega dos
Premios da Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro. No apartado “Decesos” saliéntase o pasamento de Marino Dónega
Rozas. En “As Letras”, pola súa banda, coméntase que Suso de Toro obtivo o Premio da Crítica de Novela por Non volvas
e Gonzalo Navaza mereceu o Premio da Crítica de Poesía pola obra Libra. Así mesmo, saliéntase que Xohana Torres
ingresou na Real Academia Galega e cítanse algunhas das súas obras. Por último, infórmase que o profesor e investigador
Francisco Río Barxa obtivo o Premio das Letras e das Artes.

______, “Dúas pequenas consultas”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 124,
“Rolda da Cultura”, outubro-novembro 2001, pp. 84/420-89/425.
No apartado “Banda Deseñada” alúdese ao Salón do Cómic de Cangas, celebrado entre o 23 e o 29 de xuño e no que
tiveron lugar talleres, proxeccións, coloquios e un certame de Banda Deseñada. A seguir, en “As Letras”, fálase do
Concurso Nacional de poesía da agrupación O Facho, no que resultaron vencedoras, ex aequo, Lucía Aldao e Daniel
Salgado, por Prostibularia e Cinco poemas das fiestras, respectivamente. Así mesmo, infórmase que Marica Campo gañou
o Premio de Narrativa Concello de Vilalba, na súa XXVIIª edición, pola obra Xinea, Memoria para Xoana.
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Ademais, afírmase que Marilar Aleixandre obtivo o Premio Xerais de Novela pola obra Teoría do caos; Antón Cortizas
gañou o Premio Merlín de Literatura Infantil pola obra A merla de trapo e Lois Carballal mereceu o Premio de Narrativa
Fantástica Cidade da Coruña coa Historias non irreais.

______, “Falemos hoxe de moedas”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 125,
“Rolda da Cultura”, novembro-decembro 2001, pp. 83/531-90/538.
as

Coméntase, brevemente, que se celebraron as XIII Xornadas de Banda Deseñada, baixo o título “A festa galega do Cómic”
e que o Centro Dramático Galego estreou Rosalía, unha adaptación da obra de Otero Pedrayo, da man de Roberto Vidal
Bolaño. No apartado “Congresos, Comunicacións” menciónase que Xosé Antonio Perozo obtivo o Premio de Novela
Blanco Amor, pola súa obra Martazul. Así mesmo, infórmase de que Manuel Lourenzo González obtivo o Iº Premio de
Narrativa erótica de Edicións Positivas, pola súa obra Infidelicidades; Rosa Aneiros gañou o Premio Carvalho Calero de
Novela Curta coa obra Corazóns amolecidos en salitre; Antía López gañou o mesmo premio na modalidade de
investigación, cun traballo sobre a obra de Bernardino Graña; Raúl Pereira mereceu o Premio Auditorio de Galicia para
novos artistas e Xosé María Álvarez Cáccamo foi galardoado co Premio Arume de Poesía para Nenos pola súa obra Lúa de
Pan. Para rematar, no apartado “As Letras”, alúdese ao ingreso de Xohana Torres na Real Academia Galega e á
presentación, en Vigo, da revista O Mico.
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Blanco, Carmen, “O adeus a Calipso na Odisea Oteriana arredor de si”, Raigame, nº 12, marzo 2001,
pp. 55-59.
Carme Blanco leva a cabo neste artigo unha análise de Arredor de si a través dunha comparación coa Odesea de Ulises cara
a Itaca. Detense na análise das personaxes femininas, nas que observa unha clara diferencia entre as mulleres estranxeiras,
modernas e idealistas, e as galegas, “de base marcadamente realista”. Considera que a Marquesa protagonista vén
representar a Europa, e pretende reflectir o universalismo e a modernidade que desexa Otero a través de Adrián.
Finalmente, conclúe que “en Arredor de si está latente toda a ambivalencia da concepción tradicional da muller (...) Adrián
renega da súa amante para volver á chamada telúrica da nai”.

______, “Madeira de carballo”, FerrolAnálisis, nº 16, “Separata Especial”, xullo 2001, pp. 114
117.
Percorrido a través da biografía de Ricardo Carballo Calero no que comeza situándoo temporal e culturalmente, en especial
a través dos heterónimos que empregou ao longo da súa vida. Divide a achega en diferentes seccións titulando a primeira
“Carballo xove”, na que se centra na súa dilatada producción ata a guerra civil, marcada pola súa participación en revistas
da época. Na titulada “Carballo resistente” aborda o trauma que ocasiona a contenda, o seu paso polo cárcere e a volta en
1941 a Ferrol, onde traballa no ensino privado. Percorre o seu labor como escritor
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dende 1950, ano no que é premiado pola Editorial de los Bibliófilos Gallegos pola obra A xente da Barreira, logo a súa
obra de teatro Catro pezas (1971) ou as súas abondosas entregas en materia de lingüística e historia da literatura, dende o
Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea (1966), as edicións de obras como Cantares Gallegos (1863),
de Rosalía de Castro ou Teatro Nós, de Risco, Otero e Castelao, ata as primeiras normas da lingua galega. Na etapa
denominada “Carballo de Outono” recolle os seus últimos dez anos de vida, nos que sobrancea a escisión co galeguismo
oficial en “oposición reintegracionista” e de creación, revisión e fixación da obra anterior. Finalmente, sinala algunhas das
obras que lle dedicaron autores considerados discípulos nos que aparecen títulos como: Carballo Calero: política e cultura
(1991), de Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer; Foula e ronsel. Os anos xuvenís de Carvalho Calero(1992), de Aurora
Marco; ou Carvalho Calero e a súa obra (1993), de Montero Santalha.

______, “Continentes negros”, Unión Libre, nº 6, 2001, “Creación”, pp. 145-147.
Baixo distintos títulos nos que a palabra negro/a está sempre presente, aparecen pequenas prosas nas que este adxectivo se
asocia a problemas e complicacións. Así, a través destas liñas denuncia a situación das persoas de cor que teñen que sufrir
situacións como a da emigración, situación que fai extensiva a outras persoas, por exemplo ás de Galicia, citando os versos
de Rosalía nos que fala sobre os galegos que emigran a Castela: “Cando van, van como rosas/Cando ven, ven como
negros!”.
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Blanco González, Cristina e Iratxe Gutiérrez Retolaza, “Poesía vasca 1990-2000”, Grial, nº 149,
Tomo XXXIX, “Libros”, xaneiro-febreiro-marzo 2001, pp. 113-115.
Despois de subliñar algúns dos obxectivos cos que en 1998 naceu a editora Letras de Cal, sinala que entre eles tamén se
atopa o de dialogar con outros sistemas literarios, atendendo así carencias do sistema galego. E dentro desta liña encadra o
volume A ponte das palabras. Poesía vasca 1990-2000 (2000), no que se traducen ao galego cincuenta e seis poemas de
vinte poetas vascos que publicaron na última década do século XX, e dos que menciona aquí as súas tendencias poéticas,
aínda que aclara que ao igual que en Galicia “a poesía vasca dos últimos tempos é dificilmente sistematizable”. Por outro
lado, a pesar de louvar o volume en xeral ou mesmo destacar aspectos concretos como o da traducción, encontra neste
traballo “dúas pequenas pexas”. Critica, primeiramente, que se incluísen tamén algúns textos inéditos, e polo tanto aínda
descoñecidos no sistema literario vasco. Derivado deste atranco xorde o segundo, que é o de identificar no índice final a
correspondencia entre poema e poemario, conlevando isto dificultades para que os lectores fagan posteriores achegas á
literatura vasca.
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Blanco Ramos, Carmen, “Rosa íntima”, Grial, nº 152, Tomo XXXIX, “Libros”, outubronovembrodecembro 2001, pp. 650-653.
Descrición do poemario Rosa íntima (2000) de Manuel Pereira Valcárcel, poñéndoo en relación cos seus dous poemarios
anteriores: Poemas de cinza (1990) e Todo morte (1998). Respecto ao máis recente dos tres di que comparte espacio con
Todo morte, indicando que son obras escritas no mesmo tempo. Salienta de Rosa íntima que está dividido en tres partes que
se corresponden con estados vitais do poeta, e inclúe algúns versos para ir dando conta de distintos símbolos como o mar, a
rosa ou a palabra, presentes en todo o volume. Indica ademais que a linguaxe empregada está chea de sentido e de
sentimento e que estes poemas nunca levan título. Finalmente destaca que, a pesar de que este autor lea a moitos outros
poetas, non se pode comparar con niguén porque el ten o seu propio mundo poético.
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Blanco Valdés, Juan L., “Luís Rei Núñez. Expediente Artieda”, Revista Galega do Ensino,
“Recensións”, nº 31, maio 2001, pp. 261-264.
Preséntase a obra publicada por Luís Rei Núñez no ano 2000 como unha “novela de homes e mulleres”, e sinálase o
dominio que nela ten a “humanidade” sobre a ficción. En relación co marco temporal, saliéntase a especial atracción que
habitualmente suscita a posguerra española. A continuación, ofrécense diversos datos sobre Rei Núñez, atribuíndolle unha
gran sensibilidade e unha evidente preocupación polo estilo. A trama da obra cualifícase de sinxela e atractiva. Destácase a
coherencia e a falta de estridencias nos aspectos formais. Louváse tamén o equilibrio acadado entre o núcleo e os lindes
temáticos. Remátase cualificando a obra como unha “magnífica introducción ó vivir (e ó morrer) anónimo”.

______, “Tucho Calvo. O xabaril branco”, Revista Galega do Ensino, “Recensións”, nº 31, maio
2001, pp. 265-269.
Tras lembrar un acontecemento da súa nenez que a obra de Tucho Calvo lle trouxo á memoria, ofrece unha breve
semblanza da traxectoria profesional do autor. Amósase crítico con algunhas decisións editoriais referidas á presentación
da obra e define O xabaril branco (2000) con cualificativos como “fermoso”, “denso” e “sólido”. Ofrece, así mesmo, un
resumo dos feitos narrados na obra, comenta a circularidade que marca a estructura temporal
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e sinala a diversidade do público que pode achegarse a este relato e gozar con el. Refírese, por último, á edición que circula
por internet.

______, “Un pregón non-nato de Otero Pedrayo e unha curiosa achega á bibliografía de Eladio
Rodríguez González”, Boletín Galego de Literatura, nº 25, “Documentos”, 1º semestre 2001, pp. 157166.
Reproduce unha carta e un pregón manuscritos de Ramón Otero Pedrayo que estaba previsto que se fixesen públicos nas
festas da Estrada de 1970 e que, finalmente, por razóns políticas, permaneceron no esquecemento. Dá a coñecer, ademais,
unha semblanza biobibliográfica sobre Eladio Rodríguez González que Ramón Fernández-Pousa publicou no xornal Arriba
en 1964, con motivo do centenario do nacemento do autor homenaxeado no Día das Letras Galega de 2001.
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Borobó, “O exemplo de Carvalho Calero”, FerrolAnálisis, nº 16, “Separata Especial”, xullo 2001, pp.
154-157.
Comeza achegándose á figura de Ricardo Carballo Calero como un caso particular dentro do que el denomina a“xeneración
dos Álvaros” por non ter “claudicado” nunca do seu posicionamento ideolóxico. A seguir, reproduce un artigo publicado xa
en 1982 en La Voz de Galicia, onde non apareceu íntegro e no que recolle a súa particular lembranza do intelectual ferrolán
que titula “Mirando a Carballo”. Lembra a presencia do ferrolán nas aulas universitarias de Santiago, as súas estadías logo
para examinarse e a imaxe que tiña del polo que oía falar. Compara a súa importancia naquela altura coa de Eduardo
Pondal ou Aurelio Aguirre. Lembra tamén as peripecias de ambos en Madrid durante a Guerra Civil e destaca o seu labor
pedagóxico á fronte do Colexio Fingoy en Lugo, ademais da súa incorporación tardiamente ao ensino oficial e á súa cátedra
de Lingüística e Literatura galegas das Universidade de Santiago de Compostela. Remata lembrando outro artigo escrito
por el e publicado no mesmo xornal o 25 de marzo de 1990, no que finxe dialogar con Carballo Calero e que
probablemente fora unha das últimas cousas que o ferrolán lera antes de morrer.

______, “O novelo dos anacos”, Raigame, nº 14, “Especial Otero Pedrayo”, novembro 2001, pp. 4953.
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Lembra Borobó a relación de dous persoeiros, Ramón Otero Pedrayo e Alfonso Castelao, coa medicina, aínda que a través
de distintas vías. Recolle unha anécdota acontecida ao de Trasalba cando, movido polo seu desexo de coñecer a
arquitectura interior do mosteiro de San Paio, acode como eminente doutor acompañando a Ramón Baltar a visitar a unha
monxa enferma neste mosteiro.
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Bouzada Fernández, Xan, “As políticas culturais na España actual. Acerca dalgúns retos e dilemas
político-culturais do Estado autonómico”, Grial, nº 149, Tomo XXXIX, “Sobre a sociedade da
cultura”, xaneiro-febreiro-marzo 2001, pp. 83-102.
Comeza facendo un repaso, en termos xerais, polas políticas culturais levadas a cabo en España dende a morte de Franco
ata a actualidade, centrándose logo en describir a actual política cultural autonómica. A continuación, expón
o caso das tres comunidades históricas, que presentan características sociolóxicas e territoriais heteroxéneas. Respecto a
Cataluña, sinala que as súas políticas culturais se caracterizan pola solidez e variedade acadada; do País Vasco, destaca que
se privilexiaron os aspectos de divulgación en detrimento dos de creación; e, respecto a Galicia, indica que existe unha
forte densidade cultural en torno ao Camiño de Santiago, ademais de citar outros aspectos como a creación de institucións
como o Arquivo do Reino de Galicia, o Centro Dramático Galego ou o Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais.
Destaca tamén que a situación cultural de Galicia non se pode entender sen ter en conta o papel xogado polo “galeguismo
histórico”, que puxo en pé empresas como a Editorial Galaxia ou a Biblioteca Penzol, ademais de subliñar, por último, o
apoio á producción e difusión do libro galego por parte das institucións autonómicas.
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Bouzas Martínez, Francisco, “A novela do anarquismo galego”, Guía dos libros novos, nº 27,
“Narrativa”, marzo 2001, p. 20.
Despois de dar conta da “imparable fertilidade” literaria de Antón Riveiro Coello, apunta que, xunto con Carlos Caneiro,
monopoliza gran parte dos premios literarios dos últimos tempos, aínda que lle falta o Xerais ou o Blanco Amor. A seguir,
puntualiza que Riveiro Coello está a levar á práctica destrezas que lle dan o seu froito, pois median “simas abisais” entre o
realismo máxico de A historia de Chicho Antela (1997), “unha novela asolagada na confusión e en digresións inoportunas”,
e As rulas de Bakunin (2000), “novela alicerzada nunha arquitectura complexa que ten no fragmentarismo e no constante
baile de planos narrativos os seus principais recursos”. Achega os contidos da trama ficcional desta “boa” novela, que non
furta o compromiso e que é un clamor elocuente contra o terror, ademais de ser moi “arriscada” pola súa complexa
aquitectura interior. Tamén apunta que presenta escenas pouco críbeis e que, nalgúns intres, é “sentimentaloide e
truculenta”.
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Callón Torres, Carlos M., “O teatro en inventario”, Tempos Novos, nº 47, “Voces e Culturas. Crítica.
Libros”, abril 2001, p. 73.
Comentario á publicación de Pedro P. Riobó O teatro galego contemporáneo (1936-1996) (2000), no que se fai unha
análise das diferentes partes que conforman a obra. Primeiro fíxase nas páxinas iniciais, onde se adiantan os obxectivos que
se perseguen, marcando os criterios que se seguiron para a selección do material, e critica os erros nos ciclos vitais dalgúns
autores, por considerar que desmerecen o conxunto e dan a sensación de falta de coidado. Sinala que as partes máis
interesantes son aquelas que aparecen como apéndices, alude ás temáticas que analiza e propón, mesmo, a idoneidade de ter
integrado algún apartado máis, como por exemplo o do emerxer da temática homosexual en obras como Pa, de Vicente
Montoto; Velenos, de Xesús Pisón, ou nas obras da compañía Teatro Bruto. Remata indicando que é unha obra útil e
referencial para a achega ás obras publicadas entre os anos 36 e 96.
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Calviño, Xulio, “O erro da metáfora: enunciado, lexis e alegoría figurativa”, Guía dos libros novos, nº
26, “Poesía”, febreiro 2001, p. 29.
Xulio Calviño analiza o volume As naturezas indivisibles (2000), de Claude Royet-Journoud que conta con versión galega
a cargo de Emilio Araúxo. Reflexiona sobre o sentido e significación deste libro mediante referencias ao propio texto
complementado co pensamento de filósofos –Husserl, Kant, Parménides, Hegel, etc.– e de literatos, como P. Valéry, T. S.
Eliot, C. Pavese, etc.
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Campio, Víctor, “Música no interior”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 47, “Auria das
letras”, marzo 2001, pp. 38-39.
Faise un percorrido pola vida e obra de Víctor Campio co gallo da saída á luz do seu segundo libro de poemas Perdida luz
(2000). Descríbese brevemente esta escolma poética e reprodúcense seis dos seus poemas.
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Campos Villar, Xabier, “Expediente Artieda”, Grial, nº 150, Tomo XXXIX, “Libros”, abrilmaioxuño 2001, pp. 299-302.
Achega á obra de Luís Rei Núñez, Expediente Artieda (2000), centrándose sobre todo na súa temática e nos personaxes.
Así, sobre o tema apunta que esta novela contribúe a universalizar a literatura galega, xa que trata sobre un tema esquecido
nas letras galegas: a loita antifranquista na cidade da Coruña. E debido precisamente á temática, compara esta novela coa
de Anxo Angueira, Pensa Nao (1999), que igual que a de Rei Núñez foi merecedora do premio Xerais. Sen embargo, sinala
que a de Angueira está máis lograda no nivel lingüístico, xa que Expediente Artieda contén neste plano algúns erros que se
poden atribuír á imprenta, aínda que outros obedecen a unha escolla léxica equivocada por parte do escritor, aspecto
sorprendente, xa que, como se indica, esta obra mereceu o premio de novela máis coñecido da literatura galega. Respecto
aos personaxes, sinala que esta é unha novela coral na que Rei Núñez “non consegue marcar diferencias estilísticas entre as
distintas voces”, polo que a obra esixe unha lectura concentrada. Por outro lado, fai referencia individual a algún destes
personaxes separando sempre o bando dos vencidos e os representantes do réxime. E, para ilustrar mellor todo este
conxunto de personaxes, inclúe algúns fragmentos significativos da novela e establece comparacións con outras obras
galegas e españolas. Conclúe finalmente que esta é unha novela orixinal na nosa literatura, pero que certas eivas impiden
que se poida considerar unha novela redonda.
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Cancio, Miguel, “Poesía popular, rixosa e combativa nos cafés do xogo da vida / morte por Lorca en
Galiza, por outros artistas galegos i en defensa das vellas e novas tradicións / poesía, arte, vellas e
novas tradicións” (1ª parte), Raigame, nº 12, marzo 2001, pp. 33-41.
Inclúe parte dun texto lido por Miguel Cancio na “Maratón sobre Lorca” organizada no seu centenario pola Fundación
Granell no Pazo de Bendaña. A través dunha linguaxe con trazos coloquiais e con moitas enumeracións caóticas, establece
relación entre Lorca e surrealistas como Granell. Proponse con obxectivo central “defender a poesía” para que “poida servir
para suxeitarnos pola cultura, a educación, a distinción, a erudición e a lingua”. Pretende que a poesía axude a vivir mellor
individual e socialmente, que abranga ao mesmo tempo grandezas e miserias. Na parte final ten unhas palabras de lembraza
para a cidade de Santiago que coñeceron Lorca, Granell e Laxeiro, nomeadamente lugares como o Asesino.

______, “Poesía popular, rixosa e combativa nos cafés do xogo da vida/morte por Lorca en Galiza, por
outros artistas galegos e en defensa das vellas e novas tradicións/poesía, arte, vellas e novas
tradicións” (2ª parte)”, Raigame, nº 14, novembro 2001, pp. 7-21.
Parte deste texto foi lido nunha homenaxe que se lle fixo ao escritor surrealista galego Eugenio Granell no Pazo de
Bendaña de Santiago de Compostela. Seguindo o mesmo estilo que o anterior en canto ás enumeracións caóticas e á
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inclusión de moitos poemas e cancións referidas aos lugares polos que se transita, estructura o escrito en “pasos, estacións
lorquinas por esos bares de Deus e do Demo”. Así, detense nas seguintes estacións: Nova York, París, Sevilla, Buenos
Aires, Portugal, África, Brasil e Santiago de Compostela. En todas elas refírese aos ambientes da bohemia, aos lugares
máis transitados polos intelectuais da época dos homenaxeados.

V. 4. Publicacións en revistas

Caride Ogando, Ramón, “As pasaxes invisibles das palabras”, Guía dos libros novos, nº 28,
“Poesía”, abril 2001, p. 25.
Pola aceptación do marabilloso, compárase Poemario irlandés (2000), de Adolfo Caamaño co relato “El otro cielo” de
Julio Cortázar. Así mesmo, afírmase igual que o prologuista, Xosé Miranda, que é Galicia quen se oculta trala Irlanda dos
versos de Caamaño. Indícase que o volume se finca en dous piares: o amor, que se reparte entre a muller e a terra, e mais o
humor. Alén disto, coméntase a visión da transcendencia, a organización estrófica, a rima... De por parte, saliéntase a
presencia de poemas sobre relixiosidade popular, aspecto polo que entronca con Curros Enríquez, Manuel María e Ramón
Cabanillas. Finalmente, infórmase de que este autor aínda ten inédito o Poemario compostelán, volume xa premiado.
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Casal, Pedro, “As luces do cemiterio”, O Mico, nº 2, “Relatos”, decembro 2001-xaneiro 2002, pp. 5455.
Nárrase a experiencia de Fidel, un rapaz que queda pechado de noite nun cemiterio, ao que fora cos amigos por unha aposta
na que o gañador sería o que máis tempo permanecese dentro. O rapaz sentiu moito medo ao ver que os compañeiros o
pecharan e eles marchaban. Como non sabía que facer, paseou polo cemiterio e comezou a ver varias luciñas ata que,
finalmente, unha luz maior resultou ser o seu rostro, e a partir deste momento foise sosegando e deixou de sentir.

V. 4. Publicacións en revistas

Casas, Arturo, “Encontro con Jüri Talvet en Compostela”, Boletín Galego de Literatura, nº 25,
“Encontros”, 1º semestre 2001, pp. 179-199.
Esta entrevista con Jüri Talvet ábrese cunha introducción na que Arturo Casas ofrece unha breve semblanza biográfica
deste profesor estonio. Informa que foi posíbel gracias á presencia de Talvet en Compostela para impartir
o curso de doutoramento titulado “Poética e poesía entre o Romanticismo e a Posmodernidade”. Anuncia, ademais, a
inminente publicación dunha antoloxía de poesía do antedito país báltico en edición trilingüe estonio-galegoinglés. As
preguntas e respostas que configuran este “Encontro” están estructuradas nos seguintes bloques temáticos: “Contextos”,
“Relacións interliterarias e interculturais”, “Obxectos de investigación”, “A Escola de Tartu”, “A Literatura comparada
hoxe. Paradigmas e cometidos”, “O escritor Jüri Talvet”. Como se pode apreciar do anterior esquema, a entrevista
evoluciona dende o máis xeral ao máis particular, e dende a sociedade e a cultura do entrevistado ata a súa propia obra e
escola.

______, “A obra poética de Vales Villamarín”, Grial, nº 152, Tomo XXXIX, “Libros”, outubronovembro-decembro 2001, pp. 645-650.
Presenta a figura de Vales Villamarín, betanceiro nacido en 1891, e dá conta dalgúns datos biográficos, centrándose sobre
todo no aspecto profesional. Sobre este tema apunta que, ademais do seu traballo de mestre e xornalista,
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sobrancea no seu quefacer a historiografía, e en particular a de Betanzos e as Mariñas. Seguidamente, céntrase en describir
a obra aparecida no 2000, Obra poética, en dous volumes e que recolle poemas diversos escritos ao longo da súa vida. Loa
o labor da persoa encargada do primeiro volume, o dedicado á poesía galega, e insiste na idea de que este autor escribía
para el e o seu círculo de amigos, polo que nunca se preocupou de adscribirse a ningún movemento. Por outro lado, indica
que entre algúns dos poemas hai moita distancia temporal, polo que se pon de manifesto a falta de continuidade na
dedicación á escrita poética. É por esta razón pola que tamén se indica que é difícil establecer liñas temáticas e estilísticas
dominantes, aínda que destaca a preocupación ética e pedagóxica que se deixa ver en varios dos seus poemas. Salienta
tamén o feito de que non se poidan apuntar filiacións literarias, aínda que no poema “Paso...” cre que está a pegada clara do
poema de Curros, “Na chegada a Ourense da primeira locomotora”. Por último párase a analizar cales son os xéneros
poéticos que máis cultiva e detense na serie “Estampas betanceiras”, destacando que nesta edición se ve resaltada ao
adxuntarlle imaxes. Remata reproducindo un dos poemas desta serie, “O Gamachiño”, porque cre que é representativo do
quefacer poético de Vales e porque é un dos máis logrados da producción do escritor.

V. 4. Publicacións en revistas

Castillo, Jorge Luís, “O falante lírico e o retorno á natureza nos Seis poemas galegos de Federico
García Lorca”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Comunicacións”, febreiro 2001, pp. 105-118.
Tras lembrar os problemas de datación e autoría que presentan os Seis poemas galegos, de Federico García Lorca, analiza a
relación que neses poemas se dá entre o poeta e a natureza, xa que é para el o resorte fundamental e o elemento
cohesionador do poemario, onde se descobre realmente a súa modernidade. No seu pretendido “aire folclórico” atopa unha
ligazón coa tradición trobadoresca e unha reflexión sobre o lugar que o poeta ocupa no mundo, isto é, o encontro entre o
falante e a natureza e a razón última da propia poesía. Esa relación, di a seguir, baséase nunha oposición entre dúas
estancias: a unión e a nostalxia producida pola separación. A partir das categorías que establece F. Schiller entre poesía
inxenua (clásica) e poesía sentimental (romántica), procura os diferentes motivos e ecos literarios que conflúen nestes
poemas, que analiza e categoriza segundo esas dúas visións, sinalando a saudade como símbolo principal. Como
conclusión, afirma que os Seis poemas galegos reflicten “unha Galicia transoñada a partir das inquedanzas existenciais e
metafísicas dun poeta moderno”.
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Castro Tomé, Germán, “Carvalho Calero e os xornalistas ferroláns”, FerrolAnálisis, nº 16, “Separata
Especial”, xullo 2001, pp. 108-111.
Lembranza do premio “Ferrolán do Ano” que os xornalistas de Ferrol lle concederan a Ricardo Carballo Calero en 1978, na
segunda edición deste, despois de serlle concedido na primeira a Torrente Ballester. Repasa os nomes dos xornalistas
participantes que impulsaron este premio, agora organizado polo Concello. Reprodúcese o discurso pronunciado durante a
entrega do galardón, no que salienta o feito de que se quixo facer un recoñecemento público ao labor desenvolvido por
Carballo Calero ao longo da súa vida. Refírese tamén ás palabras de agradecemento pronunciadas polo galardoado nas que
aludiu a persoeiros ferroláns como Fernando Esquío ou Benito Vicetto, entre outros. Logo lembra a conferencia que ese día
pronunciou Carballo baixo o título de “As direccións fundamentais da literatura mo derna galega”, reproducindo algúns
parágrafos dela nos que alude ao estado da literatura naquela altura e a súa propia concepción dos xéneros. Remata
sinalando que este premio foi un dos primeiros que o estudioso ferrolán recibiu seguido logo por outros como o da
Asociación de Escritores en Lingua Galega (1980), a Medalla Castelao (1984) ou o Premio da Crítica Española por Scórpio
(1988).
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os

Ceide Martínez, Rubén, “A caixa da costureira”, Evohé, n 9-10, “Relatos”, 2001, pp. 19-25.
Relato en primeira persoa que rememora os anos infantís dun home xa maduro. Entre as lembranzas están os avós; el
contándolle historias da Santa Compaña e ela cortándolle o pelo. Tamén forman parte desas lembranzas os avistamentos da
compaña no enterro dos avós e a posterior procura desta.
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os

Chao Penela, Alicia, “Poesía... do silencio á palabra...”, Evohé, n 9-10, “Poesía”, 2001, pp. 7
8.
Inclúe cinco poemas titulados cos que a autora tenta expresar o desexo do amor e a búsqueda continua do destino,
achegándose á poesía feminina e sensual.
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Cobo Rodríguez, Fátima, “Castelao na prensa (1908-1950)”, Museo de Pontevedra, nº LV, 2001, pp.
59-161.
Coméntase que o traballo pretende deixar constancia de cómo a prensa do momento recolleu os diferentes artigos e
actividades de Castelao. Sinálase que é a partir de 1908 cando Castelao comeza a aparecer na prensa ata 1950, ano da súa
morte. Por outro lado, ponse de relevo que as publicacións periódicas son de índole nacional como Vida Gallega, La
Correspondencia Gallega, La Noche, Faro de Vigo, Nós, La Zarpa e EL Barbero Municipal, entre outras, e tamén
americanas, como A Fouce, Almanaque Gallego, El Orensano, Eco de Galicia, Suevia, Galeuzca, etc. Coméntase que os
diferentes artigos están recollidos de maneira cronolóxica, independentemente do lugar da publicación e que, con respecto
ás ilustracións, simplemente se indica o lugar onde aparecen. Faise referencia tamén á próxima publicación, no Museo de
Pontevedra, dun catálogo exhaustivo de toda a producción artística de Castelao. Finalmente, dáse a relación de todas as
cabeceiras nas que se recollen as numerosas referencias dos traballos de Castelao.
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Constela Bergueiro, Gonzalo, “Traduccións para o galego en formato libro durante o ano 1999”,
Viceversa. Revista Galega de Traducción, nº 6, “Información”, 2001, pp. 321-328.
Despois de indicar que no ano 1999 se produciu un descenso no número de títulos traducidos ao galego con respecto ao ano
anterior, especifica que a literatura infantil e xuvenil volve ser a que máis títulos achega, aínda que tamén caeu en número.
Asemade, apunta que o teatro mantén a súa oferta, que a poesía descende á metade e que o ensaio e a narrativa para adultos
incrementaron lixeiramente a súa presencia. A seguir, dá conta das linguas das que houbo traduccións ao galego,
destacando a presencia das literaturas clásicas grega e latina, e fai referencia á publicación de traduccións por parte das
editoriais. Por outra parte, faise eco dos títulos que se publicaron en cada un dos citados xéneros e que organiza nunha
cronoloxía que, a súa vez, recolle a traducción non literaria.
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Cordal Fustes, Xabier, “Diálogo na Coruña, bus número catorce”, A Trabe de Ouro, nº 45,
“Crónica”, xaneiro-febreiro-marzo 2001, pp. 131/131-137/137.
Reprodúcese a conversa entre dous personaxes, rapaz e Hrosvitha, que viaxan nun autobús da cidade da Coruña.
Inicialmente, parece unha conversa sen trascendencia, pero tras a pregunta dela ao rapaz se o autobús se dirixe ao lugar de
destino que a señora maior desexa, comezan a dialogar sobre cuestións como a situación de Iugoslavia, país de Hrosvitha
ou a concepción do feminismo expresada pola autora noutro número da revista A Trabe de Ouro. Na confrontación de
opinións, descubrimos nun momento dado que todo é un soño dos dous personaxes, posto que non existe tal número de
autobús na Coruña.
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Coromoto, “Pecadiñorixinal”, Dorna, nº 27, “Creación”, maio 2001, pp. 82-83.
Relato breve caracterizado pola ausencia total de signos de puntuación, onde xa o propio título sorprende por aparecer todo
xunto. Un narrador en primeira persoa descríbenos a fotografía, que se reproduce tamén, dunha moza dos anos sesenta que
se mostra sensual medio espida, ademais de facer reflexións sobre aspectos diversos que lle suxire.

V. 4. Publicacións en revistas

Costas Álvarez, Leticia, “As dores de Dolores”, O Ollo Público, nº 3, “Literatura”, novembrodecembro 2001, pp. 10-11.
Relato de Leticia Costas Álvarez no que un narrador omnisciente en terceira persoa nos presenta a Dolores Lobelos, unha
anciá que vive soa na súa casa coa única compaña do gato. Lembra a pouca sorte que tivo durante a vida, marcada xa polo
seu nome, a posibilidade que cotexara de ir vivir ao asilo de anciáns para loitar contra a soidade e a decisión final de non
facelo para non abandonar ao seu gato. Todo remata coa morte da anciá a mans dun drogadicto.
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Costenla Bergueiro, Gonzalo, “Literatura traducida: desandando o camiño”, Anuario de Estudios
Literarios 1999, “Panorámicas”, febreiro 2001, pp. 213-219.
Fai un balance da traducción ao galego en 1999 ao redor das cifras para afirmar que se deu un importante retroceso debido
ao fracaso do proceso de normalización. Seguidamente, informa da predominancia da literatura infantil e xuvenil, dos
mínimos cambios acontecidos no desglose por xéneros; linguas, nas que salienta a suba das linguas clásicas e a caída do
portugués; e editoriais, campo no que destacan Galaxia e Xerais e no que cobra puxanza Xuntanza Editorial. Remata esta
panorámica cunha relación dos títulos máis importantes publicados nos eidos da narrativa, poesía, teatro, ensaio e narrativa
infantil e xuvenil.

______, “Traducción literaria: vogando a contracorrente”, Anuario de Estudios Literarios Galegos
2000, “Panorámicas”, decembro 2001, pp. 303-311.
Nunha primeira análise de conxunto, contrasta o balance negativo que acusou o libro galego en xeral co aumento de textos
traducidos no ano 2000, feito derivado do pulo da literatura infantil e xuvenil que non tapa as pexas típicas da mala
planificación de títulos e a desestructuración en termos sistémicos da política de traducción. De seguido, informa da
distribución por linguas, na que se produce o troco do francés polo español como lingua máis traducida, e por editoriais,
campo no que se manifestou o relevo de Galaxia por Xerais e Kalandraka nos primeiros postos e no
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que se deu a valiosa achega da Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor. No desglose por xéneros, comeza por
aludir á estabilización na narrativa para adultos, a non ser pola ausencia dos clásicos da literatura universal, e repasa os
títulos publicados segundo a lingua de orixe. A queda da traducción poética de anos anteriores que se confirma novamente,
a recorrencia aos clásicos universais no teatro e a “oferta plural” no eido do ensaio completan este repaso xenérico. Para o
final, deixa a literatura infantil e xuvenil que segue medrando e que toca todas as bandas de idade, temáticas, latitudes e
modalidades.
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Cuíñas Lavandeira, Teresa, “m-Talá. Chus Pato”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000,
“Libros”, decembro 2001, pp. 334-336.
Non observa, nesta lectura de m-Talá (2000), unha mudanza nas liñas básicas da poética de Chus Pato, mais si na reflexión
metapoética que é preponderada neste poemario e que recorre a todo tipo de materiais, dende o culturalista ata
apuntamentos da realidade pasando pola mestura idiomática. Neste debuxo, explica que a escritora propón retos ao lector e
a si mesma, xa na forma, xa no significado plural dos nomes, nos personaxes, etc. Os motivos destes poemas son,
igualmente, os mesmos, filtrados na súa opinión polo desasosego, o humor e a clarividencia da relevación. En conclusión,
para ela este libro supón un paso máis no decorrer poético de Chus Pato, pero un salto evolutivo que anuncia unha nova
época, tamén no formato vangardista, e que estimula a capacidade creadora.
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Cuña, Ánxeles, “María Casares, Sarabela e O lapis do carpinteiro: dende Auria con amor”, Auria
(Revista mensual de Caixanova), nº 49, “Teatro”, maio 2001, pp. 24-27.
Ánxeles Cuña, directora da compañía teatral ourensá Sarabela, presenta a súa testemuña na xestación da adaptación e posta
en escena da obra O lapis do carpinteiro e dos éxitos acadados con esta obra. Inclúense tamén as impresións que Manuel
Rivas sentiu ao ver por primeira vez esta obra representada e remátase coa relación de todos os recoñecementos que obtivo
esta peza teatral.
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Cuquejo, María, “O ensaio”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Panorámicas”, febreiro 2001, pp.
165-168.
Repaso das publicacións ensaísticas do ano 1999, en que constata unha maduración do xénero ao se ampliar o abano
temático e consolidarse iniciativas como o Premio Espiral Maior. Isto compleméntase, segundo a autora, coas
colaboracións deste tipo que apareceron en xornais e revistas. En primeiro lugar, alude brevemente ás obras publicadas en
relación coas efemérides centradas en Roberto Blanco Torres, Castelao e Manuel Murguía, así como dous libros de
referencia para a análise da literatura galega: Cinguidos por unha arela común, en homenaxe a Xesús Alonso Montero, e a
Historia da literatura galega, de Dolores Vilavedra. Finalmente, céntrase nos ensaios de Chao Rego, García-Sabell, Carlos
Paulo Martínez Pereiro, Carlos García Martínez, a compilación de artigos de Otero Pedrayo Sereno e grave gozo. Ensaios
sobre a paisaxe e a reedición de Alba de Gloria, de Castelao.
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Dacosta Molanes, Beatriz, “O gato”, Dorna, nº 27, “Creación”, maio 2001, pp. 85-88.
Relato de Beatriz Dacosta Molanes no que un narrador en terceira persoa nos presenta a Gala, unha muller que vive soa
nunha cidade moderna onde, rodeada de sofisticados aparellos, lembra a súa infancia na casa aldeá da avoa, especialmente
simbolizada polos olores, a lareira e o gato sempre na cociña. Compara ese pasado feliz co presente de soidade que padece
e que tenta escorrentar xogando nun ciberbingo a través do seu ordenador. Malia que resulta agraciada co premio
extraordinario considera que vén de padecer unha das maiores perdas da súa vida porque adquiriu conciencia da súa
soidade e perdeu definitivamente a infancia.
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Darwich, Mahmud, “Poemas”, A Trabe de Ouro, nº 48, “Textos”, outubro-novembro-decembro
2001, pp. 75/507-88/520.
Escolma de poemas de Mahmud Darwich feita por Jaber Ahid, na que tamén traza unha breve biobibliografía do poeta
palestino nacido en Galilea en 1942. Relátanos o seu periplo vital como exiliado en diferentes países árabes e sinala que
escribiu obras mestras como Cerco para as louvanzas do mar (1984), Unha memoria para o esquecemento (1987) ou A
cama da estranxeira (2000). Os poemas antologados, en traducción de Joaquín Silva, levan por título “Carnet de
identidade”, “Vodas”, “Camiñantes entre as palabras pasaxeiras”, “Rita e o fusil”, “E nós, nós amámo -la vida”, “Edipo”,
“É tempo de que morra o poeta” e “Crónicas da dor Palestina”. A temática xira arredor da situación do pobo palestino,
centrándose nas consecuencias na vida diaria do asedio e da ocupación israelís e denunciando o sometemento que o seu
pobo padece. En “É tempo de que morra o poeta”, a voz poética quere aproximarse á realidade da vida fronte ao labor de
denuncia do poeta que crea a súa propia realidade sobre o papel.
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Dasilva, Xosé Manuel, “Unha edición facsímile do manifesto ¡Máis alá!, Grial, nº 149, Tomo
XXXIX, “Libros”, xaneiro-febreiro-marzo 2001, pp. 109-113.
Dá conta dos distintos volumes nos que se incluíu este manifesto a partir do ano 1978, xa que antes deste ano e desde o
1922 en que se escribira, a súa consulta só estivera ao alcance duns poucos privilexiados. Así mesmo, pon de manifesto a
necesidade de que este se editase en facsímile, porque deste xe ito pódese comprobar o precario formato orixinal e ademais
permite reconstruír o seu primixenio horizonte de expectativas. Destaca por outro lado o labor dos editores polo seu “Estudo
Introductorio” para o que se basearon na correspondencia de Manuel Antonio e noutros escritos paratextuais que foron
aparecendo en distintos xornais da época. Sinala tamén que con este material demostran que este documento non sempre
tivo o relevo mítico que se lle atribuíu ao longo das dúas últimas décadas, aproveitando ademais para sinalar as dúas
lecturas que del se teñen feito, unha literal e outra transcendental, aparecendo esta última a partir de 1979 cando o manifesto
pasou a ter unha importancia singular como fito rupturista.

______, “Camões interpretado por Otero Pedrayo: unha conferencia (1940) en galego e un artigo
(1953) en portugués”, Grial, nº 150, Tomo XXXIX, abril-maio-xuño 2001, pp. 165-203.
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Comeza apuntando que na recepción da obra de Camões en Galicia teñen importancia dous textos de Otero Pedrayo,
o primeiro é unha conferencia titulada “Camões, poeta do mar”, que pronunciou no Congresso do Mundo Português en
1940 e o segundo é un artigo xornalístico publicado en 1953 no Porto. Sinala a continuación outros autores galegos que
homenaxearon a Camões e apunta que as primeiras pegadas en Galicia deste autor portugués xa se dan no Rexurdimento a
partir de que Manuel Murguía publicase en 1860 “Camoens y sus rimas”. E como exemplo de obras onde aparece a súa
influencia neste período pon Os Eoas, de Eduardo Pondal, e Os Calaicos, de Florencio Vaamonde Lores. A seguir, indica
que tamén en autores do primeiro tercio do XIX se nota a súa influencia, tal é o caso de Noriega Varela, Bouza-Brey ou
Aquilino Iglesia Alvariño. Ademais disto recorda o nome de autores que contribuíron a que Camões estivese presente en
Galicia citando, entre outros, ao Padre Sarmiento, Lugrís Freire ou Filgueira Valverde. Finalmente, comenta a estructura da
conferencia de Ramón Otero Pedrayo e dá conta de que os dous textos citados do polígrafo ourensán aparecen reeditados
nas páxinas seguintes desta revista. A seguir reproduce os dous textos.

______, “As conexións galegas de Texeira de Pascoaes”, A Trabe de Ouro, nº 47, “Acoutacións”,
xullo-agosto-setembro 2001, pp. 105/393-110/398.
Análise da admiración que o autor portugués Teixeira de Pascoaes suscitaba entre os intelectuais galegos do primeiro tercio
do século XX. Considera que é fundamental o papel que se lle asignaba á literatura portuguesa no sistema literario galego
como base na que apoiarse na súa época emerxente fronte á ameaza do sistema literario
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español. Refírese a aqueles textos narrativos de Eça de Queiros que viñan subsanar a debilidade do xénero narrativo galego,
que no caso de Teixeira era considerado un dos maiores poetas saudosistas que viñan lexitimar a tendencia lírica de máis
tradición na literatura galega. Reproduce textos de autores como Vicente Risco, Antón Villar Ponte ou Euxenio Montes nos
que manifestan o interese pola figura do autor portugués e fíxase na obra Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoaes.
Epistolario (2000), de Eloísa Álvarez e Isaac Alonso Estraviz, na que se recollen cento setenta e oito cartas. Lembra outras
misivas entre autores galegos e portugueses rescatadas por Pilar Vázquez Cuesta, Xosé R. Freixeiro Mato ou Mariano
Tudela. Dá conta da estructura desta obra formada por unha introducción, o corpo epistolar e un apéndice que recolle os
poemas de Teixeira relacionados dalgún xeito con Galicia. Considera que o autor portugués vía en Galicia o lugar de
recuperación das esencias lusitanas e remata chamando a atención sobre as cartas de Álvaro Cebreiro e Noriega Varela polo
excesivas e ilustradoras da relación entre o segundo e os homes do Grupo Nós.

______, “Curros Enríquez traductor de Camões: as endechas ‘A Bárbara escrava’ en galego”, Grial,
nº 151, Tomo XXXIX, xullo-agosto-setembro 2001, pp. 405-419.
Sinala que dentro das relacións literarias entre Galicia e Portugal hai que incluír a traducción que Curros Enríquez fixo dun
dos poemas máis coñecidos e traducidos de Camões: A Bárbara escrava. Destaca que como traductor ao galego de textos
portugueses, ata agora, de Curros tan só se coñecía a versión do poema “Zara” de Antero de Quental; sen embargo subliña
que a traducción que fixo do poema camoniano está incluída no volume Pretidão de
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amor, no que Xavier da Cunha recolle traduccións do poema a diversas linguas. Indica ademais que, segundo se indica
neste volume, nel recóllense versións encargadas aos diversos traductores persoalmente e tamén algunhas outras que xa
foran publicadas, razón esta última pola que tamén aparece no mesmo volume a traducción que fixera deste poema outro
autor galego, Alberto García Ferreiro. Sobre esta versión, reproducida no artigo de igual xeito que a versión orixinal e a
versión de Curros, destaca que nela se notan prexuízos racistas ao cambiar os termos que se referían á negritude da amada
por outros que achegaban máis esta moza a canons de beleza occidentais. Pola contra sobre a versión de Curros pon de
manifesto a súa fidelidade ao texto e finalmente opina que a actividade traductora deste autor non se debe considerar algo
tanxencial, deixando constancia ao longo do artigo que ademais de traducir ao galego facíao tamén ao castelán de maneira
bastante regular.
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Dobarro Paz, Xosé María, “Os inicios dun escritor”, FerrolAnálisis, nº 16, “Separata Especial”,
xullo 2001, pp. 158-172.
Aproximación ás primeiras publicacións feitas por Ricardo Carballo Calero na prensa galega, dende os seus anos de
bacharelato ata os universitarios. Recolle declaracións do propio escritor nas que fala destes comezos que se deron na
revista ferrolá Maruxa, dirixida naquela altura por Vicente Beltrán Ramos, do seu coñecemento temperá da literatura
galega a través das obras de Rosalía que había na súa casa ou do ánimo que lle infundiron persoeiros como Xaime
Quintanilla para o cultivo da literatura galega. Alude aos seus estudios universitarios, ao contacto e posterior ingreso no
Seminario de Estudos Galegos. Ante as contradiccións entre documentos e o que Carballo Calero deixou dito sobre o
momento e textos que leu no seu ingreso nesta institución, o articulista fai unha exhumación de todos os textos publicados
polo mozo Carballo nos medios da época entre o ano 1925 e 1929, tanto en prosa coma en verso, da que resultan catro
prosas e máis de trinta poemas repartidos en Maruxa, Vida Gallega e El Correo Gallego. Logo reproduce todos estes
textos.

______, “Vicente Araguas, tres actos para a traxedia”, Grial, nº 152, Tomo XXXIX, “Libros”,
outubro-novembro-decembro 2001, pp. 642-644.
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Comeza facendo un repaso pola obra de Vicente Araguas, para logo centrarse concretamente en Río matinal (2000),
volume no que pon en práctica os postulados da autopoética que publicara en 1997. Nela indicaba que a ética sen estética
serve de pouco e por iso na súa obra vai eliminar adxectivos, referencias abusivas, etc. Sobre o poemario aludido, indica
que está dividido en tres partes, a segunda das cales podería ser un descanso, aínda que máis ben cre que é a ponte que
relaciona as traxedias, xa que o volume parte dun feito tráxico ocorrido en 1929. Por outro lado, sinala que a obra contén
algúns poemas en prosa e que todo o volume resulta críptico, polo que indica que quizais Araguas camiña “cara ó
hermetismo, con acenos a un novo simbolismo finisecular e a unha re-visión da simboloxía clásica”.

______, “Manuel Curros Enríquez, José Fontenla Leal e a Real Academia Galega: observacións e
datos sobre as súas orixes e vicisitudes”, Boletín da Real Academia Galega, nº 362, 2001, pp. 203266.
Estúdianse neste extenso e documentado artigo as orixes da Real Academia Galega, así como a súa dificultosa andadura ata
a morte de Fontenla Leal no ano 1919, cando consegue o seu primeiro local social. Faise un percorrido a través da prensa
de finais do século XIX para recoller os chamamentos á creación dunha academia, comezando pola petición feita por
Lamas Carvajal no 1875. A seguir, descríbense as iniciativas levadas a cabo dende A Habana ata a constitución da
Asociación Iniciadora e Protectora, verdadeiro xermolo da posteiror RAG. Tamén se comenta o intento levado a cabo en
Galicia da man de Cotarelo Valledor. Unha vez fixadas as orixes da institución antedita,
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céntrase o estudio no comentario das contribucións de Fontenla Leal e Curros a este proceso. Finalmente, inclúense 17
cartas e colaboracións xornalísticas nuns anexos que pechan este traballo de Dobarro Paz.
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Domínguez Alberte, Xosé Carlos, “Material de outono: as palabras vendimadas”, Auria (Revista
mensual de Caixanova), nº 53, “Auria das letras”, setembro 2001, p. 39.
Faise unha breve aproximación á figura do ourensán Xosé Carlos Domínguez Alberte e reprodúcense os seus poemas
“Material de outono”, “Natureza” e mais “Se tu me faltas”.

______, “Unha lectura dende Celanova de Pensa Nao”, Clave Orión, nº VII-VIII, anos 20012002,
pp. 112-116.
Adaptación do texto que Anxo Angueira leu na presentación da súa novela Pensa nao (1999), en Celanova. En primeiro
lugar, refírese á estreita relación que o escritor mantén coas terras de Celanova e lembra, agora que esta novela mereceu o
Premio Xerais, que xa en 1996 gañara o Premio Café Dublín con Bágoas de facer illas. Pensa nao é, na súa opinión, “unha
gran metáfora da plenitude e do ocaso dunha época”, a IIª República, que achega numerosos materiais narrativos. A seguir,
céntrase no personaxe colectivo, que fai posíbel o mundo ficcional de Sernanselle, e no espacio rural, que non é alleo ao
progreso e desenvolvemento que significou para Galicia aquela etapa histórica. Así mesmo, destaca a presencia do ambiente
galeguista, a través de multitude de referencias culturais, e a riqueza lingüística do libro, baseada na lingua popular e
arrequentada coa linguaxe poética. Finalmente, afirma que as excelentes dotes narrativas de Angueira emparéntano cos
grandes novelistas da literatura
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galega (Ferrín e Otero Pedrayo), á vez que a recuperación dun período clave da nosa historia o aproxima á novelística da
guerra civil.
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Domínguez Prieto, Xosé Manuel, “O vento do espírito”, Grial, nº 150, Tomo XXXIX, “Libros”,
abril-maio-xuño 2001, pp. 315-316.
Presenta O vento do espírito (2000) como un rigoroso e coidado estudio sobre o ensaio da xeración Galaxia, estudio que cre
necesario e oportuno. Indica que este volume pretende ofrecer unha interpretación unitaria da tradición galeguista e que para
isto analiza os temas dos ensaios da xeración Nós, Galaxia e do nacionalismo marxista. Destaca que para explicar a filosofía
da xeración Galaxia se afonde nos seus alicerces filosóficos e se compare coa xeración Nós. Menciona ademais algúns dos
ensaístas tratados no volume, destacando a confrontación que fai entre Risco e Piñeiro por un lado, e entre García-Sabell,
Celestino Fernández e Rof Carballo por outro. Comenta tamén que, entre outros temas, se toca o da relixión, aínda que neste
aspecto cre que á hora de xulgar as achegas que Risco, Piñeiro e outros fan sobre este tema, emprega unha imaxe pouco fiel
e distorsionada. Como valoración final apunta que este é un libro imprescindíbel por tratar sobre unha etapa do pensamento
galego que está aínda insuficientemente estudiada.
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Dreizzen, Adriana, “Algúns parentescos e diferenzas entre acto analítico e acto poético”, Amastra-ngallar, nº 1, outono 2001, pp. 105-106.
A autora fai unha breve exposición do tema, no que, se ben recoñece unha natureza común aos dous actos, analítico e
poético, partindo da idea de que ambos son “fundantes, creativos e inaugurais” polo seu vínculo coa palabra e a escrita,
tamén os diferencia por medio da asociación do primeiro á cura, concepto este do que se atopa desprovisto o segundo.
Remata lexitimando a súa idea cuns versos de Borges e singularizando o acto poético como feito de ética e estética
entrelazadas.
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Enríquez, Xosé Manuel, “Festival pirotécnico”, Guía dos libros novos, nº 25, “Narrativa”, xaneiro
2001, p. 22.
Preséntase o volume Meditación Definitiva do Limbo (2000) co que Xosé L. Martínez Pereiro acadou o II Premio de
Narrativa Fantástica Cidade da Coruña. Apunta que este libro está dividido en dúas partes “Meditación Definitiva do
Limbo”, con doce narracións, e “O Limbo Permanente”, con oito. Explica que esta obra ten unha mesma voz narradora en
terceira persoa e que o conxunto destas vinte achegas presentan un ton fortemente irónico “que carecen doutro efecto que
non sexa o puro sorriso inmediato”.

______, “Ebanistería idiomática”, Guía dos libros novos, nº 26, “Narrativa”, febreiro 2001, p.
21.
Artigo no que se analiza a novela Ébora (2000), de Xosé Carlos Caneiro. Comézase indicando algunhas das obras
publicadas por Caneiro e despois descríbese a historia contada nesta novela de 24 capítulos. Sinálase que apresenta un
estilo demorado e autocompracente cun gran traballo de ebanistería idiomática que o “abafa e oprime”, indícase que é un
relato sobrecargado, “intelectualoide” e artificioso mais que contén tamén instantes sublimes e achados de literarios e
verbais sorprendentes.
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______,

“Pensa nao. Anxo Angueira”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Libros”, febreiro 2001,
pp. 229-232.
Sobre a novela gañadora do Premio Xerais 1998, sentencia que é a “máis firme, traballada e segura” de Anxo Angueira.
Tras dar conta do marco histórico e literario, que se apoia nun epistolario que funciona de “moi particular metrónomo”,
subliña que o interese do autor se centra máis nas actitudes e os sentimentos das xentes que transitan estas páxinas, que na
crónica dun tempo. Ademais, indica que o narrador non se limita a transmitir, senón que se inmiscúe naquilo que relata,
que lle é ben coñecido e familiar. Por outra banda, asegura que o carácter polifónico da obra aséntase nun protagonismo
colectivo de redes complexas que mesmo se converte nun “continuum” histórico da identidade galega. O drama, ademais,
considera que volve épica unha novela efectiva en canto que é didáctica e auténtica por medio, por exemplo, da vía
dramática ou dos diálogos “in praesentia”. Relacionado con isto, cre que o lector se atopa ante unha novela de gran
visualidade que comporta un tratamento vivo e dinámico da historia. Para finalizar, destaca a súa riqueza e pureza léxica e
coida que se ha de converter nunha das grandes obras da literatura galega.

______, “Un cuarteto de jazz”, Guía dos libros novos, nº 27, “Narrativa”, marzo 2001, p. 24.
Céntrase no comentario de Velada do billarista (2000), da autoría de Manuel Darriba e Premio Manuel Lueiro Rey de
narrativa curta na súa edición do citado ano. Indica que está integrado por catro relatos breves, “de escrita
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transparente e sinxela, sen demasiadas complicacións formais nin requintes de estilo, que enmarca unhas historias
accésibles e próximas ao lector”. Achega os contidos dos relatos e apunta que son narracións con vocación de autonomía
que poderían funcionar como entidades fechadas, pero ás que unha certa comunidade de referentes externos e encontros
internos, que se citan, dota cunha unidade de acción que conflúe nun final unánime e plural.

______, “Unha crónica sentimental”, Guía dos libros novos, nº 28, “Narrativa”, abril 2001, p. 20.
Nota Enríquez a importante compoñente etnográfica de Eu tamén fun coas vacas (2000), de Alfonso Eiré. Cualíficao de
viaxe a unha realidade que xa pertence ao pasado. Reproduce un fragmento do texto “A vaca galega” para ilustrar
o cambio social que se produciu modernamente no noso agro. Con todo, acha que a tipoloxía dos textos non é moi
homoxénea e que moitos fican no terreo da simple anécdota. En conxunto, ve o libro descompensado.

______, “Unha ollada aceda e expresionista”, Guía dos libros novos, nº 29, “Narrativa”, maio 2001,
p. 20.
Princípiase comentando que o mundo descrito por Ruibal na súa obra Casarriba (2000), en que as cidades se espallan fóra
dos seus límites, non está moi afastado do xa existente. Descóbrese que a temática xira arredor da soidade, a mecanización
e a perda de valores na vida urbana actual, e afírmase que a historia pode resultar confusa. Para ilustrar isto, caracterízase
brevemente unha boa cantidade dos numerosos personaxes. Por outra banda, dáse
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conta de que o autor presenta a obra como unha sucesión de declaracións a unha funcionaria dos habitantes dun edificio
novo e defectuoso. Non obstante, afírmase que non é quen de aplicar acaidamente este artificio xa que, por exemplo,
escasean as marcas de oralidade

______, “O retorno de Ken Keirades”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 23.
Unha vez gabada esta edición da colectánea narrativa Enredos polo que supón de recuperación histórica, lembra a figura do
seu autor no contexo dos medios agraristas e galeguistas do seu tempo e a través do seu pseudónimo, “Ken Keirades”,
certamente recoñecido polos seus escritos. Tamén sitúa o valor desta edición nun tempo literario totalmente alleo como o
actual, de aí que o interese maior sexa o filolóxico, o etnográfico e o humano. Así mesmo, describe a estructura, o estilo, os
motivos temáticos e a intención deste libro que segue as coordenadas marcadas nos Contos da Terriña (1931).
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Enríquez Rodríguez, Xosé M., “As rulas de Bakunin. Antón Riveiro Coello”, Anuario de Estudios
Literarios Galegos 2000, “Libros”, decembro 2001, pp. 323-325.
Achega a As rulas de Bakunin (2000), de Antón Riveiro Coello, obra galardoada co XII Premio Manuel García Barros pola
súa orixinalidade, a feitura atractiva, o estilo sinxelo e a riqueza de imaxes que non impide que a lectura sexa agradábel. A
pesar da forza que emana do contexto histórico en que se inscribe o relato, coida que o importante non é o retrato do
anarquismo galego, senón a biografía individual do protagonista que, iso si, mantén unha postura ideolóxica determinada.
Neste exercicio memorístico, que resume unha “avaliación vital” e unha “conmemoración persoal”, conflúen diferentes
voces narrativas entre as que sobra, segundo o articulista, o “narrador innominado” que imita o protagonista. Outro aspecto
negativo que cita é a procura do efecto en detrimento do relato. O papel simbólico do libro que persegue o protagonismo e
o valor cinematográfico da novela son outros dos trazos que destaca nesta novela.
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Fernández, Carlos, “Campo da Rata, unha lembranza”, A Trabe de Ouro, nº 47, “Textos”, xulloagosto-setembro 2001, pp. 115/403-117/405.
Presenta algúns versos de Xohán Casal, poeta mozo morto en 1960 aos 25 anos, proporcionados por Isaac Díaz Pardo.
Baixo o título de “O campo das ratas” refírese ao lugar chamado Campo da Rata nas inmediacións da Torre de Hércules,
onde recentemente se ergueu un monumento aos mártires asasinados durante a Guerra Civil, amosando a súa sorpresa pola
non inclusión destes versos na pedra do monolito. O poema está dividido en cinco corpos numerados máis un introductorio,
no que a temática xira arredor dos fusilamentos do Campo da Rata. Unha voz poética en primeira persoa emprega un “nós”
para facernos partícipes das súas propias preguntas sobre o sentido da morte de homes mozos, cheos de vitalidade para os
que a morte parece ter chegado en van.
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Fernández, María Sara, “Galicia e Puerto Rico dende a Torre da Literatura”, Clave Orión, nº VIIVIII, anos 2001-2002, pp. 31-40.
Comenta o número 10 (1998) da revista portorriqueña La Torre. Revista de la Universidad de Puerto Rico, un monográfico
sobre literatura galega. En primeiro lugar, refírese á súa estructuración, que contempla un apartado dedicado a traballos de
diferentes investigadores sobre escritores galegos en lingua galega ou española, unha sección de inéditos que recolle cartas
de Ramón Piñeiro a Matilde Albert, coordinadora da publicación, e unha terceira parte que contén tres recensións doutros
tantos libros: Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán: afinidades y contrastes, de M. Albert; Acometida Atlántica (Por un
comparatismo integral), de Claudio Rodríguez Fer; e das actas das Jornadas de Cooperación: Galicia y Puerto Rico, da
Universidade de Santiago de Compostela. O groso deste artigo dedícase a reseñar os estudios que inclúe a revista tras aludir
ás pertinentes introduccións que presentan o monográfico. Conclúe destacando a importancia deste tipo de iniciativas para
favorecer o diálogo intercultural entre os dous países, á vez que destaca “as novas perspectivas interpretativas de autores e
obras” que fornece este número.
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Fernández, Sara Mª, “Albert Robatto, M.: La Torre. Revista de la Universidad de Puerto Rico.
Literatura gallega”, Madrygal, nº 4, “Recensións”, 2001, pp. 194-196.
Faise un repaso por esta revista con motivo por mor dun número dedicado a Galicia. Sinala varios artigos sobre á obra en
castelán de Rosalía de Castro, así como outras centradas no estudio do feminismo desta autora. Tamén rexistra artigos
sobre Luz Pozo Garza, Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro e Claudio Rodríguez Fer.
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Fernández Barros, Baldomero, “Aproximacións á posmodernidade respecto dunha novela galega”,
Anuario de Estudios Literarios 1999, “Comunicacións”, febreiro 2001, pp. 119-134.
Toma a novela Morrer na herba (1995), de Xavier Manteiga, como “referencia vehicular” para achegarse á concepción que
da literatura se pode ter dende un posicionamento posmodernista galego. Para situar a cuestión, comeza por describir a
interpretación que fai a concepción moderna do signo artístico en contraposición á concepción posmoderna. A seguir,
procura na obra de Manteiga aqueles recursos que provocan o efecto procurado polo posmodernismo na obra literaria, neste
caso, na narrativa como a postura non intervencionista do narradorautor na obra, as descricións mínimas e fragmentadas e o
realismo deformante. En canto aos mecanismos que buscan o eclectismo e a acumulación propia desta arte cita o
fragmentarismo, a pluralidade de enfoques, o distanciamento dos feitos narrados, a falla de intriga, a desaparición ou o
ocultamento do Eu, a complicidade nos contextos reflectidos co receptor, o carácter parcial e esquemático e a presencia do
humor e a ironía. Así mesmo, fala dunha arte trivial, de raigame popular, feito que non a identifica co compromiso, e que
vén rachar cos fundamentos da arte moderna pola indistinción entre arte e realidade que demostra que a primeira non xorde
autosuficientemente e que é perecedeira, como demostra en Morrer na herba. Por outra banda, refírese á problemática do
compromiso da arte posmoderna para afirmar que se trata dunha posición contra a arte tradicional, que atenta contra o poder
e que se compromete co individuo e serve de denuncia. Por último, di que o posmodernismo galego non é un movemento de
revisión ideolóxica e estética motivado na crise do modernismo,
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senón unha vangarda máis, unha adaptación de motivos, recursos, formas, etc. que tenta ser orixinal sen compartir a teoría
e a práctica do movemento.
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Fernández Carballido, Xurxo, “Presentación do libro Territorios de la poesía en Tübingen”,
Galicien Magazin, nº 11, “Lektorate”, maio 2001, pp. 31-32.
Breve noticia sobre a presentación nunha librería de Tübingen (Alemaña) da antoloxía pentalingüe Territorios de la poesía
realizada por Javier Gómez-Montero, na que se recollen poemas en lingua catalana, galega, castelá e vasca, coas súas
correspondentes traduccións ao alemán. Dise que neste acto acompañaron ao antólogo os lectores de catalán e galego da
Universidade de Tübingen, Jordi Jané i Lligé e Xurxo Fernández Carballido, respectivamente, así como Manfred Bös,
traductor ao alemán dalgúns dos poemas. X. Fernández reproduce neste breve apunte o discurso que leu no acto e no que
presentou unha panorámica da lírica galega actual.
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Fernández Castro, Teresa, “Comedias paranoicas. Gustavo Pernas”, Anuario de Estudios Literarios
Galegos 2000, “Libros”, decembro 2001, pp. 349-353.
Lembra a traxectoria no mundo do teatro de Gustavo Pernas, marcada por unha obra consolidada e recoñecida e sitúao
como continuador dos dramaturgos de xeracións anteriores, cunha versatilidade para cumprir diversas funcións no ámbito
teatral. Por iso, postúlao como un dos referentes entre os novos dramaturgos e no teatro independente. Logo de identificar
unha serie de trazos comúns coa chamada “Xeración da Democracia”, comenta a súa publicación, Comedias Paranoicas
(2000), remitindo ao limiar de Anxo Abuín. A seguir, reflexiona sobre a cultura de masas e o lugar que nela ocupa o teatro,
que converte ao público deste autor en paradoxal xurado que tamén se sente observado, feito que condiciona o conflicto. Á
luz desta arquitectura singular, fai unha lectura das tres pezas da triloxía que, se ben comparten este “Teatro Maiéutica de
Tribunal”, solucionan de xeito distinto os conflictos formulados.
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Fernández Castro, Xosé, “Estrema. Derrota. Raúl Dans”, Anuario de Estudios Literarios 1999,
“Libros”, febreiro 2001, pp. 257-262.
Principia afirmando que dende a perspectiva editoral do teatro galego, 1999 foi o ano de Raúl Dans coa montaxe para o
CDG de Lugar e a publicación das pezas Cita co diaño, O paso, Estrema e Derrota. En primeiro lugar, describe a trama
argumental e a configuración das escenas das dúas pezas. Seguidamente, define a súa proposta dramática, sobre todo a
partir de Lugar, como Teatro de Síntese, xa que “o conxunto de elementos de cada unha das súas propostas” se basea no
“principio compositivo derivado da interpretación temática que os signos teatrais máis puros inspiran no creador”.
Seguidamente, toma como punto de partida o prólogo de Mª Josep Ragué-Arias e as obras anteriores do autor para nomear
os asuntos destas pezas (razón/pedra, urbano/rural, identidade/interrogación, vida/obra, Estrema/Derrota, oposicións
binarias que derivan da cosmovisión da obra) e apuntar a convivencia en Estrema da temática rural e a temática universal.
Fernández Castro coida que se dá un diálogo, que desencadea nunha confrontación, entre o ambiente rural (Estrema) e
urbano (Derrota), espacios que enraizan a problemática dos personaxes pois é a terra un símbolo que trascende o eido
temático. Alén deste “estrato vexetativo”, alude ao emotivo, que se caracteriza pola harmonía. Finalmente, analiza os
signos teatrais destas dúas pezas.
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Fernández del Riego, Francisco, “Lembranzas do mestre e amigo”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp.
9-13.
Despois de lembrar o seu primeiro encontro con Ramón Otero Pedrayo, comenta Fernández del Riego diversas conversas e
momentos en común ao longo do tempo, así como as cualidades humanas que máis admira do ourensán. Repasa as orixes
familiares de Otero e salienta a fonda relación que o autor de Arredor de si mantivo coa terra que o viu nacer. Destaca a
influencia que exerceron en Otero mestres como Marcelo Macías e Moreno López, dos que herda, entre outras cousas, a
elocuencia.

______, “Os camiños da Galicia renacida”, Alameda, nº 4, “Colaboracións”, xullo 2001, pp. 10
11.
Sinálase que nos anos 20 se desenvolveu en Galicia un agromar cultural, non demasiado visíbel, que intentou pór a cultura
galega á par da europea do momento, tarefa na que se destacan iniciativas como a editorial Nós ou a Biblioteca Gallega de
Martínez Salazar. Laméntase o corte que supuxo o alzamento golpista de 1936, mais afírmase que esta obra colectiva foi
continuada en América e no interior, onde se destaca o labor de Galaxia. Seguidamente, declárase que moita xente
sacrificou na posguerra nome, posición e diñeiro para participar nunha empresa cultural galeguista que acabou
enchoupando a conciencia da poboación. De por parte, especúlase sobre a función social do
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libro e confíase en que cada persoa sexa capaz de escoller os máis valiosos para o enriquecemento propio. Deféndese a
utilización nos libros da lingua galega como instrumento indispensábel dunha obra cultural que temos que construír entre
todos.
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Fernández González, Begoña, “Rodríguez Rivas, Ana María: Xosé Trapero Pardo. A Crónica dun
século”, Lvcensia, nº 22, pp. 198-199.
Dá a benvida a este traballo de Ana María Rodríguez, cualificado como testemuño de admiración e recoñecemento ao
longo das máis de trescentas páxinas a algúen que soubo atopar, mediante a palabra, na expresión de universais humanos,
os momentos nos que conflúen o mundo da forma e o mundo da idea. Describe o contido do libro, formado por unha
biografía do protagonista e un estudio da súa obra ao longo de máis de 70 anos, e incluíndo o estudio da súa relación con
Pelúdez, un personaxe que pasará a formar parte da historia literaria como representante da idiosincrasia do galego.
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Fernández Rodríguez, Manuel, “Galicia a través do espello. Identidade e alteridade no pensamento de
Castelao”, Unión Libre, nº 6, 2001, pp. 85-93.
Analiza o pensamento de Castelao dende o punto de vista da alteridade, que representa unha nova ollada cara ao outro. Para
esta análise parte de escritos como Diario de 1921, os artigos de Do meu diario, publicados en Nós entre 1922 e 1923, o
relato “Panchito”, incluído en Cousas (1919-1925), os Cadernos (1938-1948) e a serie gráfica de Dibuxos de negros
(1939). Ao longo do artigo vai dando conta da opinión inicial de Castelao sobre distintos tipos de persoas como os xudeus,
dos que di que ten os prexuízos propios da época, polo que lles critica usura; dos negros, aínda que di respectalos, cre que
non debería haber mestizaxe cos brancos porque, segundo se indica, a Castelao a confusión de culturas parécelle un signo
de perversión racial e cultural de Occidente, postura relativizada despois do seu paso por América. Ademais sinala que este
cambio se nota moi claramente no relato “Panchito”, que desbota as distincións raciais teóricas que antes facía o seu autor.
Finalmente, indica que, co paso do tempo, Castelao chegou a relativizar a idea de identidade, ben nacional, cultural ou
racial, xa que pasa a opinar que a identidade é algo espiritual derivado do sentimento de pertenza a unha raza e un pobo.
Conclúe este artigo apuntando que o pensamento de Castelao sobre este tema mudou debido á súa propia cruzada vital,
pasando do tradicionalismo conservador, que lle fai defender as diferencias culturais e raciais, a unha reivindicación do
diferente e alleo como modelo cultural válido.
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Fernández Valdehorras, Camilo, “Da poesía dramática e da dramaturxia de R. Otero Pedrayo
(cunha proposta taxonómica interna da súa Obra Escénica e Dialogal)”, Raigame, nº 12, marzo 2001,
pp. 127-143.
Comeza esta aproximación á obra dramática de Otero cunha serie de “aprioris” a ter en conta para ler ao autor ourensán: a
influencia da fe cristiá, o sentimento metafísico e o sentido trascendente, o compromiso “coa cosmovisión da igrexa
católica, e coa aculturación dos valores da doutrina cristiá”, a identificación co galeguismo e a crenza nun “idiosistema de
organización da vida (nucleado na familia e na parroquia).” A seguir, reflexiona sobre a presencia do dramático na obra de
Otero Pedrayo, sen que se trate necesariamente de obras teatrais, e refírese ás distintas achegas que se fixeron ao respecto
dende a crítica literaria galega. Fixa, a continuación, o concepto de literatura dramática en Otero e establece unha tipoloxía
en dous grandes grupos: discurso ficcional literariodramático e discruso pragmático non ficcional. Pasa, posteriormente a
comentar “pezas híbridas” e describir a presencia do “superactante metafísico”, a voz do propio autor exercendo como voz
da conciencia. Finalmente ofrece unha clasificación epistémica e xenolóxica de 78 textos “dramático-escéncicos” do
escritor de Trasalba.

______, “Pro opera omnia de Ramón Otero Pedrayo”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp. 145-161.
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Reclama a catalogación completa da Opera Omnia de Otero como “a tarefa investigadora máis apremiante que esixe
arestora o coñecemento do primeiro escritor da Galicia do século XX. A seguir, ofrece unha catalogación estructurada nos
seguintes epígrafes: corpus bibliográfico, corpus hemerográfico, corpus fonográfico: opera oratoria, corpus epistolográfico
básico, algunhas entrevistas impresas, mínimo espolio inédito e guía dos fondos de ROP na Fundación Penzol. En canto
aos fondos bibliográficos inclúe 345 fichas agrupadas en: ópera poemática, ópera narrativa, ópera escénica e dialogal e
ópera ensaística.
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Ferro Ruibal, Xesús, “Palabras milenarias: palabras que nos fan pobo e prometen futuro”, Auria
(Revista mensual de Caixanova), nº 54, “Auria das letras”, outubro 2001, p. 39.
Reprodúcese o poema “Palabras milenarias”, de Xesús Ferro Ruibal, que foi recitado por María X. Fernández Lopo, no
acto de reafirmación “Galegos de por vida”, levado a cabo o 29 de setembro de 2001 na igrexa de Santiago de Rubiás dos
Mixtos, no concello ourensán de Calvos de Randín. Tamén se indican os traballos lingüísticos deste autor morañés.
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Forcadela, Manuel, “O ensaio no ano 2000”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000,
“Panorámicas”, decembro 2001, pp. 249-261.
Balance das publicacións ensaísticas do ano 2000, no que se constata un corpus de textos numeroso que distingue entre o
subxénero especulativo e o investigador, dos que sinala que o primeiro é menos numeroso, pero máis complexo e rico na
súa vertente creativa. Para facer este repaso, establece unha clasificación que atende a diversos campos. Nos volumes
relacionados coa temática histórica, destaca especialmente Resistencia cultural e diferencia histórica (2000), de Xoan
González-Millán, co que abre unha relación de títulos que denota, ao seu ver, que hai unha corrente do nacionalismo actual
que pretende reformular a Galicia nación sobre postulados modernos. Así mesmo, fala doutros dos núcleos temáticos
importantes: o dos ensaios que xiran ao redor da Segunda República e a Dictadura, vinculados ademais a unha reflexión da
actualidade do país, e o dos epistolarios e diarios, que achegan unha documentación de grande valor para enriquecer
determinadas figuras históricas. No que respecta ao ámbito literario, comenta máis polo miudo Sobre narrativa galega
contemporánea (2000), de Dolores Vilavedra, do que valora a aplicación dunha concepción teórica ben enfocada; Lecturas
de nós. Introducción á literatura galega (2000), de Ramón Gutiérrez Izquierdo, ademais de diferentes publicacións sobre o
teatro. Forcadela inclúe neste relatorio unha longa serie de artigos científicos que viron a luz en revistas e publicacóns
periódicas como Beatus qui legit (2000), de Xesús Alonso Montero, e os volumes colectivos Cinguidos por unha arela
común e Manuel Luís Acuña. Como conclusión, coida que, pese á limitación temática e á escaseza do ensaio de creación, o
ensaio galego goza de boa saúde.
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Fraga Rodríguez, Lucía, “Luís G. Tosar: a palabra na procura da eternidade”, Anuario de Estudios
Literarios Galegos 2000, “Comunicacións”, decembro 2001, pp. 159-184.
Lectura do universo poético de Luís Tosar, caracterizado por conxugar anovación e tradición, ademais de mostrar unha
vertente telúrica na que o “Eu” lírico emprende dous camiños, un temporal e outro espacial. Seguindo a X. L. Marín
Escudero, traza o imaxinario simbólico da poesía de Tosar en relación a varios eixos: o metapoético, arredor do papel do
Poeta e do acto creador; o telúrico, no que está presente a concepción paisaxística da paisaxe de Otero e onde a natureza
pode ser Nai e amante; o acuático, metáfora da memoria, espello catártico da identidade e símbolo rico en significados; o
“Eu”, proxectado no poeta e no “Eu” auto-líbido; e o espacial, que amosa un rico abano de diferentes realidades espaciais
que localizan a abstracción poética do poeta e que poden albergar lugares metafísicos e topos ligados á viaxe do “Eu” e á
vivencia erótica. En canto á representación temporal, e máis alá do espaciotempo que é Compostela, coida que se atopa no
binomio poeta-poesía. No remate, afirma que un dos méritos de Tosar reside na plasmación dun dos principios da
condición humana, a súa trascendencia a través da palabra e os problemas que isto presenta, que leva ao poeta a procurar
mundos de ficción que teñen cabida no seu interior plurisensíbel.
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Freire, Xosé, “Unha nova (necesaria) colección”, Guía dos libros novos, nº 26, “Narrativa”, febreiro
2001, p. 24.
Describe os libros Os vellos non deben de namorarse (2000), con edición de Manuel F. Vieites, e Ilustrísima (2000), con
edición de Manuel Rosales, que veñen de saír do prelo na nova colección Literaria-Ensino da Editorial Galaxia. Indica as
partes que conforman os volumes –estudio biobibliográfico, contextualización da obra, comentario-guía de lecturas, etc.– e
salienta a súa rigorosidade e minuciosidade e o carácter innovador do seu formato.

______, “Regreso á aventura”, Guía dos libros novos, nº 32, “Narrativa”, setembro 2001, p. 24.
Indícase que Tucho Calvo xa publicara textos narrativos en prensa anteriormente e que, O xabaril branco (2000) foi escrito
para ser lido en Internet, onde foi visitado máis de dez mil veces. Adscríbese ao xénero da novela de aventuras e afírmase
que ten como obxectivo senlleiro o entretemento. Neste senso, relaciónase con Jack London e Xosé Miranda. Por outra
banda, lémbrase a lenda do xabaril branco, xa recollida por Carré Alvarellos, da que o autor tira a idea.
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Freire, Xosé Manuel, “Un libro para os sentidos”, Guía dos libros novos, nº 27, “Poesía”, marzo
2001, p. 26.
Céntrase no primeiro libro de poesía de Frank Meyer, Pêle-mêle fel (2000), que cualifica de “fermoso”, tanto polo seu
aspecto coma polo seu contido. Sinala que este autor é admirador de Lois Pereiro e Rolf Dieter Brinkmann e puntualiza que
posúe unha voz persoal, que “non busca nin hai máis identificación que as palabras”. Indica que os poemas non teñen
títulos, métricas ou rimas, pois só hai “o latexo interno que fai deste primeiro poemario un espacio que comeza cun xogo de
palabras que nos trasladan ó mundo dos sentidos”. Comenta que tamén hai poemas curtos, de erotismo intenso ou desexo,
afondando no cotián e evitando todo o artificio, ademais de indicar que neste libro a muller está sempre presente, o poeta
mira a realidade con ollos distintos e se presenta un recanto para a saudade e tristura dende o interior. Tamén reproduce
fragmentos dos poemas.

______, “Arredor de Novoneyra”, Guía dos libros novos, nº 28, “Estudios literarios”, abril 2001,
p. 30.
Freire opina que libros como o comentado aquí, Neste silencio. Arredor de Uxío Novoneyra (2000), editado por Ignacio
Castro, non son habituais no noso sistema cultural. Indica que é a transcrición do seminario de filosofía do Picón, que por
primeira vez non analizou a figura dun filósofo senón a do cantor do Caurel, no que participaron
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catorce personalidades e entre as que se contan Manuel María, Antón Patiño, Ignacio Castro, Herminio Barreiro... A seguir,
valora que moitos dos participantes no faladoiro coñeceron persoalmente a Novoneyra, cuestión que enriquece
notabelmente o coñecemento sobre a súa dimensión íntima e humana. En conxunto, cualifica este volume de
imprescindíbel para o coñecemento do autor de Os eidos.
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Galán, Eduardo, “Non confundir adaptación con transposición”, Guía dos libros novos, nº 29,
“Cine”, maio 2001, p. 15.
O crítico de cine Eduardo Galán presenta o estudio de Ana Belén Martínez Delgado, ‘A esmorga’ de Blanco Amor e
‘Parranda’ de Gonzalo Suárez (2000), sobre a versión cinematográfica da obra máis coñecida de Blanco-Amor. Para
empezar, indica que a autora, baseándose en Genette, condena o termo “adaptación” para falar do traslado dunha obra
literaria ao cine e propón no seu lugar “transposición”. A seguir, sinala que evita entrar na cuestión, irrelevante para ela, da
fidelidade da obra cinematográfica á literaria. Así mesmo, declara que este estudio comenta as relacións de Blanco-Amo r
co cine, informa de que o autor ourensán escribiu catro guións e defende que as súas novelas tiñan “plasticidade
cinematográfica”. Por outra parte, dá conta de que Martínez Delgado descobre que o guión de Parranda foi escrito polo
autor en colaboración con Gonzalo Suárez. Tamén comenta que esta estudiosa defende que o traslado da producción de
Ourense a Asturias non foi unha traizón, xa que Auria non é un trasunto de Ourense. Finalmente, Galán expón as achegas
que para Martínez Delgado presenta a película: maior presencia de elementos simbólicos e oníricos, cesión de
protagonismo de Cibrán en beneficio do Bocas, a conversión da bonecaseñora do pazo en persoa e a creación dun
personaxe novo que se podería identificar con Blanco-Amor: o profesor de linguas clásicas-xuíz.
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Gallego, Mercedes, “Evocaciones en bronce y piedra: el Padre Feijóo”, Auria (Revista mensual de
Caixanova), nº 46, “Arte urbano”, febreiro 2001, pp. 30-31.
Descríbese o monumento de bronce, granito e ferro dedicado á figura do frei Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro,
o padre Feixóo, que dende 1887 está nos xardíns do padre Feixóo de Ourense e repásase tamén a biografía deste ilustre
ourensán.

______, “Monumento a Otero Pedrayo”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 48, “Arte
urbano”, abril 2001, pp. 36-37.
Caracterízase á figura de Otero Pedrayo así como a estatua en bronce que o representa dende 1988, con motivo de lle
dedicar o Día das Letras Galegas dese ano, na praza do Corrixidor de Ourense.

______, “Valentín Lamas Carvajal”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 49, “Arte urbano”,
maio 2001, pp. 34-35.
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Descríbese o quefacer literario de Valentín Lamas Carvajal así como o monumento situado no ourensán xardín do Posío
que representa ao propio Lamas e a dous personaxes popularizados polo vate ourensán: o tío Marcos da Portela e mais a
Rapaza.

______, “Monumento a Celso Emilio Ferrerio: o home da longa noite”, Auria (Revista mensual de
Caixanova), nº 53, “Arte urbano”, setembro 2001, p. 38.
Descríbese o monumento, en bronce e granito, na honra de Celso Emilio Ferreiro que dende 1989 –co gallo de lle dedicar o
Día das Letras Galegas dese ano– engalana a rúa Fernández Losada de Celanova e que é obra do seu amigo Acisclo
Manzano.
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García, Miguel, “A cidade composta”, Madrygal, nº 4, “Crónica”, 2001, pp. 135-140.
Artigo de xinea literaria que recolle versos, frases ou treitos de obras de escritores diversos nos que se refiren a cidades, o
que os converte en “compositores” de cidades. Entre os escritores galegos que aparecen está: Vicente Araguas, Manuel
María, Martínez Oca, etc.
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García López, Anxo, “Un poema para dous aniversarios: Otero Espasandín canta a Amado Carballo”,
Dorna, nº 27, “Caderno da crítica”, maio 2001, pp. 137-149.
Estudio biográfico de José Otero Espasandín (Santa Olaia de Castro-Cerdede-Pontevedra, 1900-Washington-1987), unha
das figuras esquecidas do galeguismo, no que se rescata a elexía que este lle dedicou a Amado Carballo con motivo do
primeiro cabodano do seu pasamento. Da súa biografía destaca o contacto que mantivo con Rafael Dieste, a súa
colaboración en medios como o Faro de Vigo, Galicia ou El Pueblo Gallego, nos que deixou a súa pegada tanto a nivel
xornalístico como literario. Mestre de profesión, como poeta cultivou formas da vangarda, e integrado no grupo de Dieste,
publicou na revista Nós, colaborou co Seminario de Estudos Galegos e ingresou nas Misións Pedagóxicas. Repasa os
lugares nos que viviu despois de abandonar Galicia a finais da década dos vinte, que co estalido da Guerra Civil fuxiu a
Francia, logo marchou a Arxentina, onde entra en contacto con Luís Seoane, e posteriormente a Estados Unidos, onde
morre. Da súa producción destaca que en 1950 aparece o seu primeiro poema en galego na revista Alba e que o seu último
poema en vida foi recollido no número 75 de Grial en 1982 dedicado á morte de Rafael Dieste. Remata denunciando a falta
de atención da crítica galega sobre este autor, só antologado por Teresa López en Sementeira de ronseis. Cinco poetas da
vangarda (2000) e aludindo brevemente á relación de Espasandín con Amado Carballo, ao que lle dedica na homenaxe
póstuma de El Pueblo Gallego o poema “Sementeira”.
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García López, Xosé Anxo, “A muller na obra poética de Luís Seoane”, Madrygal, nº 4, “Artigos”,
2001, pp. 45-59.
Despois de delimitar as obras obxecto de estudio, o autor deste artigo define unha tipoloxía feminina presente na poesía de
Seoane que se asenta arredor de varias parellas: moza/rapaza, dona/compañeira, anciá/nai, así como da visión de Galicia
como figura feminina. Toda a análise conta con varias exemplificacións para mostrar o uso da muller na obra lírica de Luís
Seoane.
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García Méndez, Ismael, “Galicia tiña bandeira”, O Mico, nº 2, “Relatos/poemas”, decembro 2001xaneiro 2002, p. 61.
Breve relato que se sitúa no mes de San Martiño do ano 1961, momento no que un mestre chega destinado a Euskadi e le
nun xornal que a bandeira galega ondea na Bretaña francesa, feito que o deixou moi desconcertado posto que esta non
ondeaba en Galicia.
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Garrosa Gude, José Luís, “Grupo de investigación Etnográfica “Chaira”: Polavila na Pontenova.
Lendas, contos e romances”, Madrygal, nº 4, “Recensións”, 2001, pp. 193-194.
Fala da importancia de volumes coma este para que non se perdan contos e lendas populares xa que se rompeu a cadea de
transmisión oral. Delimita xeograficamente a zona da recollida oral así como as características xerais dos informantes.
Finalmente acaba louvando e felicitando aos autores por tan importante labor de recompilación do pasado para levalo ao
futuro.

V. 4. Publicacións en revistas

Gaspar, Silvia, “Malaria sentimental. Xavier Queipo”, Anuario de Estudios Literarios 1999,
“Libros”, febreiro 2001, pp. 233-235.
Con Malaria sentimental (1999) asegura que Xavier Queipo afonda no dualismo que presenta a súa traxectoria: rupturismo
iconoclasta e novela de tintes clásicos. Concorda en parte con que é “novela de aventuras” pero, sobre todo, unha reflexión
sobre a existencia humana. Tamén repara na temática complexa e envolvente que vai na busca dun único fin e no
argumento, que depara un ambiente e unhas situacións moi diferentes ás coordenadas occidentais, que se xeran arredor do
caos e do tema principal da entropía. Combina, así mesmo, o estilo de Joseph Conrad e a filmografía bélica e é bastante
verosímil agás no capítulo “Despois da treboada”. Malia isto, reitera que a lectura existencialista é máis ampla e é a que
posibilita un producto extraordinario na literatura actual.

V. 4. Publicacións en revistas

Georges, Nathalie, “O acto será poético ou non será tal”, Amastra-n-gallar, nº 1, outono 2001, pp.
108-110.
Pequena reflexión sobre a condición e situación do poeta nun mundo no que o esquecemento como máxima vital é o pan do
día, cunha linguaxe literaria e metafórica cargada da nostalxia de tempos idos nos que a memoria era parte constituínte do
actante da poesía. A perda dese mundo ideal élle atribuída á aparición das teorías psicanalíticas que desvelaron o feito do
poeta resultar poema.
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Gómez, Álvaro, “Zapa, a salamandra”, Alquimia. Revista de creación literaria, artes gráficas e
pensamento, nº 3, “Cómic”, primavera 2001, pp. 43-44.
Reprodúcese o comezo do cómic Zapa, a salamandra –xa que no final se indica que continuará– escrito por Álvaro
Gómez, con debuxos de Jaime Asensi, que relata a aventura da salamántiga Zapa nunha praia na que atopa sereas, un
nadador disparatado e polbos que comen mergulladores.
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Gómez Alfaro, Xosé Carlos, “Auria das letras”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 45,
“Literatura”, xaneiro 2001, p. 15.
Reprodúcense os poemas “Miño” e “Ourense na lembranza”, tirados de Pasos cara á alba (2000), do ribadaviense Xosé
Carlos Gómez Alfaro, obra coa que obtivo o accésit do premio Rosalía de Castro da Casa de Galicia de Córdoba, e faise un
repaso polos seus poemarios en lingua galega.
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Gómez Souto, Manel, “Unha mirada na plataforma”, O Mico, nº 1, “Relatos”, pp. 58-59.
Relato no que un pasaxeiro que viaxa nun tren describe algunhas das actitudes das persoas que viaxan en tren ou daquelas
que se moven polas estacións. Este viaxeiro, despois de ver unha vella desleixada que está a pedir entre os pasaxeiros,
reflexiona sobre o feito de que algunhas persoas dan esmola para que, persoas sucias coma esta, non os toquen. El, sen
embargo, non fixo o mesmo cando esta vella se arrimou a el, senón que a mirou aos ollos, pero ao facelo viu que as pupilas
da vella eran puñais e que o seu peito explosionou vertendo sangue.
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Gonçález-Ahola, Tomás, “Kalevala, o alvor de um novo dia para a Finlándia”, Alquimia. Revista de
creación literaria, artes gráficas e pensamento, nº 3, “Tradución”, primavera 2001, pp. 24-35.
Traducción ao galego do primeiro canto do Kalevala, epopea escrita en dialecto carelio por Elias Lönnrot no século XIX,
acompañada con ilustracións do pintor finés Gallen Kallela. Esta versión galega está antecedida por un artigo introductorio
–que trata da importancia de E. Lönnrot como pai da patria finesa–, por unhas reflexións sobre esta traducción, así como
pola descrición de conceptos da realidade cultural da Carelia, escritos polo propio traductor, Tomás Gonçalez-Ahola.
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González Fernández, Helena, “Literatura galega de muller, unha visión sistémica”, Anuario de
Estudios Literarios 1999, “Estudios”, febreiro 2001, pp. 41-68.
Analiza a posición que ocupa a literatura feita por mulleres no sistema literario galego e as tensións que dela se derivan.
Para iso, nun primeiro momento sitúa a evolución do discurso feminista a carón do discurso nacionalista, co que comparte
moitas características por se trataren de dous espacios marxinais que tentan construír un espacio propio. Á luz das teorías
dos polisistemas de Itamar Even-Zohar, ve na literatura galega de muller unha forma autónoma, dialóxica, de resistencia e
en construcción ante o discurso español e patriarcal e, malia que parte de ter a Rosalía de Castro no centro do sistema, só
comeza a afianzar un discurso propio cando desactiva o discurso patriarcal anulador da Rosalía subversiva e cando supera a
priorización do discurso nacional, homoxeneizador dos discursos subalternos. Tras recoñecer que a literatura de muller era
unha “literatura menor”, con características semellantes á literatura feminina hispanoamericana, establece unha serie de
particularidades que se dan na comunicación literaria marcada polo xénero e a nación en relación ás productoras, ao
producto e ao repertorio. Tamén apunta as interferencias que leva aparellada, que se traducen nas relacións intrasistémicas
que procuran un discurso feminista non dispoñíbel no propio sistema. Para rematar, céntrase no proceso canonizador que
sufriu, proceso acelerado debido ao dinamismo e a permeabilidade aos discursos emerxentes dun sistema periférico como o
galego. Como conclusión, valora positivamente as ferramentas que a teoría dos polisistemas fornece ao discurso literario
feminino na teorización do seu estatus subalterno dentro do sistema literario nacional.
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______, “Poesía: as diversas roupaxes do compromiso”, Anuario de Estudios Literarios 1999,
“Panorámicas”, febreiro 2001, pp. 197-206.
Comeza afirmando que a poesía de 1999 non presenta ningunha innovación con respecto aos anos anteriores, en canto a
poéticas e tendencias, nun momento que chama de “calma logo das treboadas”. Nun primeiro bloco, analiza a etiqueta
“poesía feminina” á luz das novidades dese ano chegando á conclusión de que segue a ser operativa malia que agoche
voces e apostas diferentes: Kruckenberg, Helena Villar, Lupe Gómez, Marilar Aleixandre ou Enma Pedreira, entre outras.
En canto ás propostas experimentais, sinala algunhas achegas de poesía obxectual, visual ou gráfica (Lino Braxe,
Rodríguez Fer e Antón Risco), acentuando o feito de que en Galicia non hai unha tradición e unhas figuras de referencia.
Con “Vietnam canto”, de Novoneyra, amais de Méndez Ferrín e, sobre todo, Rompente, entra no eido da vangarda, onde
atopa a obra de Antón Reixa como a figura fundamental da transgresión e innovación. Outras voces (Rafa Villar, Mario J.
Herrero Baleiro, X. M. Álvarez Cáccamo e Lino Braxe) procuraron, na súa opinión, achegarse á realidade intervindo nela e
baixo o compromiso político e a cuestión nacional. De por parte, tamén considera unha poesía centrada no mito, na épica
urbana e no interior humano (Fernández Naval, Caneiro, Ramiro Fonte, Álvarez Torneiro, etc.) alén de xogos ficcionais
como os de Estevo Creus, Manuel Seixas e Eduardo Estévez. Posteriormente, fala das antoloxías concedéndolles maior
relevo a aquelas que escolmaron poesía recente: dEfecto 2000 e Grial 140, entre as galegas, e No limiar do novo milenio,
entre as foráneas. Por último, dá conta das reedicións de vellos poemarios, que se acompañan polo miúdo dun aparato
crítico considerábel, e fecha
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esta panorámica concluíndo que a edición descendeu e os poetas dos 90 acougaron, ademais de que se continuou coa
modernización do compromiso.

______, “O mar vertical e os labirintos oceánicos femininos”, Grial, nº 150, Tomo XXXIX, “Libros”,
abril-maio-xuño 2001, pp. 305-308.
Sitúa Mar vertical (2000), de Maite Dono, dentro da lírica feita por unha xinea de mulleres poetas galegas nos últimos
vinte anos. Destaca o papel que xoga o mar neste poemario e indica que este espacio simbólico arquetípico está visto dunha
maneira que recorda a Manuel Antonio, en canto que os dous alteran as súas dimensións e ambos ven no mar un referente
de pescuda sobre o ser. Pero ademais establece conexións entre Maite Dono e outras autoras, como Chus Pato, da que se
nota a pegada da conceptualización, ou como Ana Romaní, que ademais é a prologuista deste poemario. Sinala, por outro
lado, que no conxunto da obra se insinúa unha historia de suicidio, aínda que nos poemas non hai unha única lectura e neles
aparecen tamén considerábeis doses de ironía, de xogo e de sorpresas. Como aspecto novo da obra comenta que mostra a
dimensión escénica da poesía, xa que a interpretación podería resolver incógnitas que coas palabras permanecen. En
definitiva, cre que Maite Dono neste primeiro libro en galego rompe as expectativas e arrisca seguindo mareas maiores da
literatura galega e da literatura de mulleres.
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______, “Poesía: empezar o milenio”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000, “Panorámicas”,
decembro 2001, pp. 285-293.
Nesta achega aos poemarios publicados no ano anterior, comeza indicando diversos aspectos merecentes de análise: a
renovación poética da man dos “libros-ponte” de Chus Pato e Maite Dono; a chegada de novos nomes; e o descenso no
número de títulos, feito que mitigou o contributo da colección “Tambo” da deputación pontevedresa e a aposta
diversificadora de Espiral Maior, á vez que centra a súa reinvindicación sobre novas políticas institucionais de lectura e
promoción dos libros. No marco dos textos comprometidos coa realidade, concédelle unha especial atención a m-Talá
(2000), de Chus Pato, obra rompedora na que o compromiso se acompaña da renovación do discurso poético no diálogo co
lector e nas formas. No apartado que dedica ás poetas, fala de Maite Dono como a aparición máis firme do ano e do
“experimento interesante” de Marga do Val e Paula de Lemos, sen esquecer as propostas de Estíbaliz Espinosa, Ana María
González, Enma Pedreira e Marta Dacosta. De seguido, destaca entre os autores estreados na poesía a Frank Meyer,
Cesáreo Carballido e Xosé María Vila Ribadomar, mentres que na contribución aos novos soportes cita a Retagarda
Edicións e o seu formato disquiño. Os poemarios que alentan un camiño ou unha viaxe iniciática do poeta relacionan, ao
seu ver, a Cesareo Sánchez Iglesias, F. R. Lavandeira e Rafa Villar, mentres que os libros de Henrique Rabunhal, Vicente
Araguas, Xosé María Álvarez Cáccamo e Rábade Paredes se sitúan no eido da memoria. Por outra banda, atende ás
agardadas reaparicións de Gonzalo Navaza, Manuel Guede Oliva, Manuel Romón e o veterano editor Sabino Torres e,
despois de analizar as escolmas e obras completas publicadas, remata este repaso apuntando os riscos e beneficios da
práctica da reedición e a recuperación
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de escritores, que exemplifica nas coleccións “Libros da Frouma”, “Biblioteca del Exilio ou “Auliga”, ademais de diversas
iniciativas que deron en recuperar poetas pasados, tales coma os vangardistas menos estudiados.

______, “A Festa, viveiro de poetas”, Festa da Palabra Silenciada, nº 16, “Monográfico”, 2001, pp.
4-9.
Reflexión sobre o papel desenvolvido pola revista Festa da Palabra Silenciada ao longo dos quince números publicados
ata o de agora, na que pretende facer balance da situación actual da escrita feminina. Considera que os obxectivos marcados
inicialmente pola publicación están superados, posto que se converteu nun medio de referencia e que nela se deu a
convivencia da escrita de mulleres de diferentes xeracións, estilos, estéticas e ideoloxías. Tamén sinala que a revista foi
creada como industria para intervir no sistema literario e propoñer novos modelos. Destaca a presencia constante nesta
publicación da poesía e fai un repaso pola producción poética aparecida nos diferentes números da revista, dende os tres
primeiros poemas publicados de Xohana Torres, Luz Pozo e Mª Xosé Queizán, pasando por autoras como María do Carme
Kruckenberg, Helena Villar, Marica Campo ou Ánxeles Penas, ata as poetas máis novas Ana Romaní, Chus Pato ou
Yolanda Castaño, ademais de Enma Luaces, da que destaca os seus poemas centrados na licantropía. Escolle algúns dos
números máis significativos, como o dedicado a Rosalía no que salienta que foi un cuestionamento do establecido con
novas lecturas da poeta, o de homenaxe a Xohana Torres, o do ano 1990 como peche dun período e comezo doutro no que
se augura un cambio que deu lugar ao erotismo, á recuperación do corpo e do gozo na poesía de mulleres, ou o que recolle
a memoria do Iº Encontro de Poetas
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Peninsulares e das Illas, que considera que simbolizou a maioría de idade da conciencia das mulleres. Conclúe que un
proxecto de planificación coma este converteuse nun revulsivo do sistema literario e chama a atención sobre a falta de
normalidade aínda na narración, o ensaio e o teatro, ademais dun verdadeiro cambio dentro da sociedade.
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González García, Miguel Ángel, “Así nos vieron: cosas de Ourense en un álbum artístico de La
Región”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 54, “Crónica”, outubro 2001, pp. 30-31.
Dáse conta das principais referencias que a revista Galicia moderna incluíu sobre os lugares e personaxes máis
representativos da cidade de Ourense –Liceo Recreo Ourensán, As Burgas, Juan de la Coba, etc.– e da provincia –
Ribadavia, Santa Mariña de Augas Santas en Allariz, etc.–, así como das achegas do escritor ourensán Lamas Carvajal a
esta revista cos traballos “As mulleres de Calvelo” e “O sancristán de Vilela”.

______, “Así nos vieron: Ramón Otero Pedrayo y su Guía de Galicia”, Auria (Revista mensual de
Caixanova), nº 55, “Crónica”, novembro 2001, pp. 30-31.
Faise eco das palabras que Otero Pedrayo dedicou á provincia de Ourense na súa Guía de Galicia (1926). Reprodúcense
breves fragmentos desta obra referidos á cidade de Ourense, así como ás localidades ourensáns de Oseira, O Carballiño,
Ribadavia, Celanova, Verín e Allariz. Así mesmo, apúntanse algunhas das características xerais desta guía oteriana sobre
Galicia.
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González-Millán, Xoán, “¿Unha antoloxía de antoloxías ou unha macroantoloxía nacional?. Notas
para unha análise de Río de son e vento”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Comunicacións”,
febreiro 2001, pp. 135-148.
Análise do funcionamento da lóxica da antoloxía Río de son e vento. Antoloxía da poesía galega (1999), de César Morán
Fraga, no contexto socio-cultural galego, no que as escolmas se presentaron historicamente como instrumentos
fundamentais de conformación e institucionalización do sistema literario. Tras poñer algúns exemplos que confirman esta
aseveración, céntrase na situación canónica de textos e autores apoiándose nunha categorización feita en base ao grao de
canonización. Así, coida que o presente antologador aposta por ela abríndolle as portas a autores representativos de
determinadas épocas pero carentes de capital cultural. Así mesmo, dá conta da distribución númerica, por épocas e por
xéneros chegando á afirmación de que a limitación do espacio antolóxico forza certas incoherencias no criterio canónico
que poden conlevar unha perda da autonomía da escolma. Noutro apartado, compáraa con outras antoloxías e sinala
coincidencias, algunhas inexplicábeis. Por outra banda, refírese ao “microespacio antolóxico”, que é o compacto que inclúe
a edición e ao soporte paratextual, que lexitima a poesía como o xénero privilexiado da nosa literatura e como
manifestación nacional suprema. Para finalizar, ve eivas na selección temática, na poesía popular e na fidelidade ecdótica,
amais de recomendar a conveniencia de incluír en futuros proxectos deste tipo facsimilares para “reinvindicar e reproducir
o horizonte histórico nacional” galego.
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______, “Producción, clasificación e comercialización da literatura. Os catálogos de Edicións Xerais
de Galicia (1980-1995)”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000, “Estudios”, decembro 2001,
pp. 11-41.
Tomando como punto de partida o estudio dos catálogos comerciais da Editorial Xerais para o período 1980-1995, o autor
analiza as mudanzas producidas no discurso literario galego dende a convicción de que traballa cunha ferramenta que
permite recoñecer estratexias editoriais que se inseren nun contexto máis amplo de tranformacións socioculturais. Para iso,
primeiramente contextualiza o campo editorial galego da etapa autonómica subliñando que son Xerais e outras editoriais as
que marcan a comezos dos 80 unha nova etapa na institucionalización social do ámbito editorial, que pasa a explicar de
seguido ao analizar a política editorial e os debates que caracterizan este momento, tales como a intervención do editor no
proceso creativo ou a dicotomía libro funcional/libro editorial. Ademais, delimita o papel que estes catálogos xogan no
estudio do espacio sociocultural galego e que se pode resumir nunha serie de funcións que cumpren (a clasificación do
fondo bibliográfico; a promoción, lexitimación e ordenamento do propio fondo: e a transmisión e consolidación da imaxe
social dunha política cultural determinada) e nunhas dinámicas que detectan (a perda da multifuncionalidade do discurso
literario en aras dunhas especialización e diversificación dos productos e a súa crecente autonomía). Outro aspecto que
chama a súa atención é o das coleccións, que dan fe da xerarquización e a reestructuración da programación editorial de
Xerais, demostrando a privilexización da narrativa e o constante desprazamento das coleccións primeiras da editorial, así
como o crecemento continuo do numero de coleccións e de ámbitos como o da literatura infantil e xuvenil. Así
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mesmo, focaliza a non sempre fácil conciliación entre a consolidación comercial do libro, a canonización literaria e a
lexitimación nacional do producto editorial, reto que o mundo editorial galego tratou de definir nesta fase. Na “Nota final”,
volve facer fincapé no valor dos catálogos para analizar o campo editorial e conclúe que a aparición de Xerais provocou a
consolidación dunha nova lóxica editorial que tentou facer do libro un obxecto de lecer intentando manter as connotacións
ideolóxicas propias do eido editorial galego.

______, “Os diccionarios de autoridades: a antoloxización lexicográfica da literatura galega”,
Madrygal, nº 4, “Artigos”, 2001, pp. 61-70.
Artigo no que se realiza unha análise dos diccionarios de autoridades galegos dende finais do século XIX. Con este labor, o
autor do artigo pretende procurar as liñas interpretativas dos diccionarios como fenómenos socioculturais e de contribución
á articulación dos idearios nacionais.
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González Pérez, Clodio, “O libro dos romances”, Guía dos libros novos, nº 31 “Antropoloxía”,
xullo-agosto 2001, p. 12.
O etnógrafo e historiador saúda a aparición de El romancero tradicional de Galicia: una poesía entre dos lenguas (2000),
de José Luís Forneiro, que vén de se publicar en terras guipuscoanas (Sendoa Editorial, Oiartzun), e lembra que este
investigador xa colaborou con Ana Valenciano en Os romances tradicionais de Galicia. Catálogo exemplificado dos seus
temas (1998). Indica que esta obra, de enfoque lingüístico, está moi documentada. Sen embargo, discrepa coa adscrición
galega dos romances que fai Forneiro. Basea esta opinión en que nin están escritos na nosa lingua nin presentan temática
galega. Neste senso, compáraos coa obra latina do Padre Amoedo, coa castelá de Pardo Bazán e coas oracións que se foron
transmitindo interxeracionalmente, e recorda que en Cataluña existe o mesmo problema con estes textos. Por outra parte,
concorda con Forneiro en que “a maioría dos romances galegos son falsos ou están retocados”, coma o de Gaiferos de
Mormaltán, aínda que si recoñece a estirpe galega dalgúns, coma o do casamento do tío Naranxo ou o de Xan Guindán.
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Gurriarán Rodríguez, Ricardo, “Florencio Delgado Gurriarán, poeta valdeorrés no exilio mexicano”,
Raigame, nº 13, “Literatura”, maio 2001, pp. 21-31.
Este percorrido biobibliográfico acerca de Florencio Delgado Gurriarán comeza describindo os seus antecedentes
familiares e o comezo da conciencia política nacionalista. Estudia a súa relación coas Irmandades da Fala e cos persoeiros
máis destacados da Época Nós. A seguir, céntrase no período republicano, momento no que comezan as súas actividades
políticas organizadas. Nos seguintes epígrafes analiza as consecuencias da Guerra Civil na vida de Florencio Delgado e a
posterior chegada ao exilio. Finalmente, comenta os intentos de reorganización da vida política no exilio, a participación en
Vieiros, o seu carácter de embaixador de Galaxia en México e as viaxes á terra que o vira nacer. Como conclusións, expón
que o fracaso da actividade política da diáspora fracasou pola escaseza de militantes, pola súa dispersión e polo pouco
apoio recibido dende a grande masa de emigrantes.

______, “Literatura Epistolar de D. Ramón Otero Pedrayo (Y). O clube Peña Trevinca Montañeros de
Galicia: correspondencia entre Gonzalo Gurriarán e D. Ramón Otero Pedrayo”, Raigame, nº 14,
novembro 2001, pp. 75-98.
Reproduce unha ducia de cartas, así como outras colaboracións de Ramón Otero Pedrayo co clube de montañeiros Pena
Trevinca, nas que demostra o seu amor á natureza e o seu desexo de manter aceso o facho do galeguismo nesa
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asociación de montañeiros. A reproducción das cartas manuscritas está introducida por unha referencia de Ricardo
Gurriarán á biografía de Gonzalo Gurriarán e ás actividades do clube Pena Trevinca.
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Hidalgo Mouriño, Ana Isabel e Mónica, “A memoria da desmemoria”, Madrygal, nº 4, “Crónica”,
2001, pp. 141-144.
Relato-crónica sobre a Galicia que estas dúas autoras coñeceron durante as súas estadías no verán. Tamén evocan a familia
galega que vive en Madrid falando en galego.
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L. A. P., “Estirpe Truncada”, Tempos Novos, nº 49, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, xuño 2001,
p. 74.
Comeza sinalando que Johán Carballeira pertenceu a unha estirpe de xornalistas que se comprometeron coa república e o
galeguismo, un intelectual sobre o que Millán Otero editou en 2000 Páxinas Galegas, obra na que se di que aparece unha
selección dos artigos que Carballeira publicou en El Pueblo Gallego e nos que deixou reflectido o seu ideario e
compromiso.
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Lama, Chus, “O mellor francés de Barcelona. Bieito Iglesias”, Anuario de Estudios Literarios 1999,
“Libros”, febreiro 2001, pp. 236-238.
Esta obra presenta, na súa opinión, dez relatos sólidos que se moven no extraordinario e que verten unha ollada crítica
sobre diferentes sectores sociais. Estructúraos en tres grupos: aqueles en que os personaxes foxen da rutina por
circunstancias misteriosas; aqueles en que a fuxida deriva da iniciativa individual e un conxunto de relatos que tratan
asuntos variados vinculados ao sexo e á violencia. Así mesmo, incide na humanidade dos personaxes, na localización dos
textos na sociedade contemporánea e na presencia dun certo realismo suxo asentado na visión crúa e humorística das
situacións. Precisamente, di que un dos seus valores reside na linguaxe que move o libro entre a traxedia e a comedia nun
divertimento de dobre fondo que depara unha lectura amena e positiva.
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Lama, Xavier, “Sete veos (Teatro breve visual)”, Dorna, nº 27, “Creación”, maio 2001, pp. 95
98.
Modalidade diferente de texto teatral no que non hai diálogos, só indicacións para levar a cabo unha posta en escena de
teatro visual. Os personaxes son presentados e os seus movementos descritos pormenorizadamente. O elenco está formado
por sete mulleres en biquini de coiro negro con veos (que son os que lle dan título á obra), catro monxas, un home que
responde á figura dun taxidermista e dous trompetistas. Con todos dise representar un cadro suxerente e simbólico no que
se pode xogar coa simboloxía da vida e da morte.
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Lezcano, Arturo, “Antón Risco: un home só vitalmente serodio”, Auria (Revista mensual de
Caixanova), nº 50, “Homenajes”, xuño 2001, pp. 28-29.
O articulista detalla a traxectoria vital de Antón Risco, nomeadamente durante o seu periplo por universidades de todo o
mundo, e céntrase na descrición da súa producción literaria en lingua galega, para rematar loando e cualificando a esta
figura como “unha das persoas máis intelixentes que teño coñecido”.
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Llorca, Fina, “Novo, O.: O lume vital de Claudio Rodríguez Fer”, Madrygal, nº 4, “Recensións”,
2001, pp. 204-206.
Faise un repaso pola obra poética de Olga Novo e polo labor crítico realizado por esta profesora e poeta en xeral, prestando
especial atención ao traballo que se centraba na figura do poeta lucense Rodríguez Fer. Destácase o valor deste libro por
estar feito non só dende un punto de vista académico, senón dende a admiración pola súa obra. Igualmente, destaca a
importancia desta obra no marco do mercado cultura no que se move a literatura hoxe en día.
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López, Aurora, “Unha canción con letra de Eduardo Moreiras”, Clave Orión, nº VII-VIII, anos 20012002, pp. 197-200.
Presenta unha partitura musical sobre un poema de Eduardo Moreiras titulado “A fontela pura”, incluído en Os nobres
carreiros (1970), un poemario que expresa as claves poéticas do autor dunha obra que cualifica como unha das máis
valiosas da poesía galega contemporánea. Analiza, así mesmo, a estructura do poemario, do que os seus catro apartados se
repiten nun poema paradigmático, “Os catro nobres carreiros”, que antecede ao texto musicado. A continuación, céntrase
en “A fontela pura” e na lectura musical que fai dos seus versos ao redor de “tres preguntas retórico-filosóficas” que
sustentan o poema: a secuencia narrativa do camiñante perdido na montaña nunha noite de nevada; o referente real que
encerra a “luz soñada” e o seu equivalente na filosofía oriental; e a invocación desesperada á súa musa-deusa, Luz. Para
finalizar, agradece os arranxos musicais que fixo Teresa Luján, murciana que profesa un sinceiro amor a Galicia e aos seus
poetas e que xa lle axudou nas entregas anteriores. A transcrición de “A fontela pura” e da súa correspondente partitura
completan o traballo.

V. 4. Publicacións en revistas

López, Xosé, “A forza do relato xornalístico”, Guía dos libros novos, nº 25, “Comunicación”, xaneiro
2001, p. 12.
Comeza salientando a importancia que están a acadar as diversas modalidades expresivas producidas por xornalistas
galegos dentro do sistema literario galego, nomeando algunhas destas manifestacións, publicadas todas en 2000, como As
cousas claras, de Xosé Antonio Neira; A man dos paíños, de Manuel Rivas; O xabaril branco, de Tucho Calvo; ¡Vémonos
en Kosovo!, de Ana Expósito; e mais a obra colectiva Phiccións. A seguir, pasa a debullar estas dúas últimas achegas
literarias, das que sinala que Phiccións consta de dezaseis relatos obra de seis xornalistas vigueses que contan co seu estilo
propio e que resultan textos agradábeis; de ¡Vémonos en Kosovo! afirma que zumega realismo, resalta a súa forza e
cualifícaa como unha “crónica-reportaxe (un híbrido) duns feitos vividos”.
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López Calvo, Xesús Andrés, “Contribucións de Gumersindo Placer á poética galega”, Cátedra.
Revista eumesa de estudios, 2001, pp. 7-16.
Artigo que ten como obxectivo analizar a poética do sacerdote de Pontedeume Gumersindo Placer López (19041993)
dende unha perspectiva que tenta ligar os trazos característicos da identidade deste autor cos valores da súa poesía, que son:
a tradición familiar, a condición eclesiástica e o apego a Galicia. Partindo desta premisa, en primeiro lugar fai unha
aproximación á bibliografía de Gumersindo Placer, mostrando o seu interese pola historia e a literatura galegas con artigos
sobre Rosalía de Castro, Antonio Rey Soto, Xelmírez, Meendinho ou Francisco María de la Iglesia, do cal editou Do mar e
da terra (1930). Tamén apunta que este labor de difusión se viu recompensando coa súa entrada na Academia Galega como
correspondente, á vez que sinala que entre outros títulos do autor sobresae o estudio da historia da súa orde (a mercedaria),
o ensaio, a crítica, etc. Dise que a súa escasa poesía en galego foi recollida nun libriño de 1959 que contén dezaoito textos.
Analiza os trazos identitarios exemplificando as súas afirmacións coa transcrición de versos e, finalmente, sinala que as
súas achegas á poesía galega son varias: o contributo á sobrevivencia do idioma (facendo unha relectura da nosa historia
literaria en función da lingua), á escola imaxinista de Amado Carballo a través dunha visión mística e telúrica da paisaxe,
humanizada e non exenta de ironía, e as súas fondas conviccións galeguistas, visíbeis no estilo e no idioma.
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López-Casanova, Arcadio, “Poética e poesía de Curros Enríquez. (Claves para unha lectura de Aires
da miña terra)”, Boletín da Real Academia Galega, nº 362, 2001, pp. 169-198.
Esta análise de Aires da miña terra comeza cunha comparación entre a poética de Curros e a dos outros grandes poetas do
Rexurdimento galego, destacando que o de Celanova “abriu a poética da razón cívica e dictado realista”, fronte á visión
idílica de Rosalía e á imaxe mítica de Pondal. Arcadio López-Casanova detense na modalización lírica, na tipoloxía
discursiva e, mesmo, nas formas estróficas e na métrica empregada polo autor de O divino sainete. Opina que na poesía de
Curros está presente un pouso romántico, así como un certo “misionalismo”, pero, pola contra, é alleo este poeta aos
principios da lírica moderna e do simbolismo, caracterizándose a súa obra pola “vigorosa fusión de utopía progresista e
sentimento da Terra”.
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López Morais, Anselmo, “Castelao en el Liceo”, El Liceo, nº 3, xaneiro 2001, p. 31.
Repásanse os diferentes momentos da vida de Castelao nos que estivo relacionado coa cidade de Ourense, centrándose
naqueles que tiveron como escenario o Salón Nobre do Liceo Recreo Ourensán: en 1912 por dúas veces, unha na súa
primeira exposición de cadros e a outra na conferencia sobre as súas caricaturas pronunciada con motivo da inauguración
desta exposición, e doutra xeira en 1920 na exposición das estampas que formarán parte do álbum Nós.
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López Mozo, Jerónimo, “Guernica”, Revista Galega de Teatro, nº 28, “Textos”, outono 2001, [24
pp.].
Peza dramática traducida por Daniel Cortezón, que conta cunha introducción de Manuel F. Vieites, “Víctimas do deber”, na
que se fai unha valoración positiva da peza teatral e se critica a sociedade actual. Sinala Vieites que “é unha obra dunha
actualidade radical, na que se falaba de renovación ou de novas linguaxes de expresión e comunicación”. A seguir,
reprodúcense dous poemas do Códice Calixtino (1986), de Luz Pozo Garza sobre o bombardeo da cidade de Guernica o 27
de abril de 1937. Na propia obra chama a atención a disposición escénica, que presenta no centro do escenario un lenzo no
que os actores recompoñen o famoso cadro de Picasso e, aos lados, pantallas e altofalantes que nos detallan aquela barbarie
dende diferentes perpectivas. O lector-espectador asiste con arrepío á representación: avións destruíndoo todo, xente
correndo chea de pánico,... O resultado son cascallos e cadáveres, os cales falan e deixan testemuño dos últimos tráxicos
minutos das súas vida, que en palabras de Vieites, “falan as víctimas, todas as víctimas de todas as guerras de todos os
tempos”.
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López Pato, Catuxa, “Entrevista a Xosé Luis Méndez Ferrín”, Galicien Magazin, nº 12, “Entrevistas”,
decembro 2001, pp. 57-60.
As preguntas xiran arredor de tres núcleos temáticos: a relación de Méndez Ferrín con Alemaña e coa cultura alemana; a
súa obra narrativa, especialmente a súa última publicación No ventre do silencio (1999); e a súa militancia na Fronte
Popular Galega. Méndez Ferrín sinala que os escritores, e moi especialmente os historiadores, cumpren unha función
fundamental como transmisores da identidade dunha nación e das formas para construír o seu futuro. Dise que o momento
histórico no que se desenvolve a trama de No ventre do silencio responde a unha necesidade do autor e que tamén foi
intencionada a presencia na novela dos horrores da Guerra Civil. Aclara que o seu libro non contén claves, e que os
personaxes non responden a persoas da vida real. Neste sentido, indica que a súa novela debe ser entendida como unha
novela colectiva. Con respecto á súa candidatura para o Premio Nobel, comenta que o carácter desta foi fundamentalmente
político e que resulta unha postura inxenua pensar que este premio se lle poida dar a un galego.
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López Silva, Inmaculada, “Actos de lectura e conciencia histórica en Scórpio”, FerrolAnálisis, nº 16,
“Separata Especial”, xullo 2001, pp. 126-131.
Estudio da obra de Carballo Calero, Scorpio (1987), no que parte de análises anteriores desta obra feitas por Carlos-Paulo
Martínez Pereiro, que destacaba o carácter autobigráfico da novela co que a articulista coincide; por Elvira Souto, que fai
unha interpretación metafórica, que a articulista non comparte totalmente, aínda que si o fai na visión sinecdótica do
protagonista como símbolo do destino colectivo da xeración de Calero; e por Francisco Salinas, quen considera que é unha
novela de xeración, fronte á visión máis aberta de López Silva. A crítica considera que si hai unha identificación do autor
co protagonista, malia que se procura a confusión entre realidade e ficción, tanto polos datos biográficos coma pola
estructura narrativa de multiplicidade de narradores. Sinala que esta identificación só se dá entre os lectores coñecedores da
biografía do autor, polo que hai que facer unha interpretación máis aberta, na que o realismo non sexa o factor
autobiográfico, senón o coñecemento da realidade dado pola experiencia vivida. Na análise do contexto deste autor
sorprende que publicara unha novela sobre a contenda civil cando os que o facían eran máis novos e non a viviran e os que
a viviran estaban publicando fóra. Fíxase logo en tres elementos estructurais: a modalización, da que destaca a polifonía
coa que se tenta crear un fresco humano e mover á reflexión a partir das diferentes perspectivas; a creación do protagonista
a partir de elementos contrapostos onde se presenta como modelo ou producto das influencias das “conxunturas históricas”
sobre o destino do individuo; e, finalmente, a importancia do personaxe Salgueiro que introduce o elemento metaliterario
que axuda á interpretación das estratexias constructivas da novela coa que se tenta facer unha recreación do destino común
da colectividade galega.
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López Vázquez, Mª Montserrat, “Francisco Vales Villamarín. I Poesía inédita e dispersa en galego.
II Poesía inédita e dispersa en castelán”, Lvcensia, nº 23, “Libros”, pp. 400-401.
Explica o contido desta obra publicada no ano 2000 e enmarcada dentro dun proxecto máis amplo que pretende recuperar as
figuras literarias da zona de Betanzos. Sinala que está divida en dous volumes que recollen, respectivamente, a producción
poética en galego e en castelán, de Francisco Vales, precedidos dun estudio preliminar no que, ao longo de cincuenta
páxinas, dá conta dos acontecementos da historia política e cultural mundial e da historia galega nos que participou o autor
betanceiro.
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Lorenzo, M., “Prexudícanos que a administración publique moitos títulos”, O Mico, nº 1,
“Entrevistas”, outubro-novembro 2001, pp. 62-63.
Entrevista ao empresario galego Olegario Sotelo Blanco na que pasa revista aos parámetros que rexen a política persoal e
editorial de publicacións e fai unha breve análise da relación entre autores e editores no mercado actual, así como da
problemática comercial das empresas do sector dentro dun mundo fortemente mediatizado.

______, “Non sei se somos máis vaidosos, pero si sei que temos menos medo”, O Mico, nº 2,
“Entrevistas”, decembro 2001-xaneiro 2002, pp. 17-23
Entrevista a Xosé Vázquez Pintor, autor de A memoria do boi (2001), na que reflexiona sobre a súa condición de poeta e
narrador e sobre a recepción da súa obra. Opina tamén sobre o mundo editorial galego e os autores actuais, tanto nun como
noutro xénero, gabando especialmente a literatura infantil e desdeñando, dende a súa condición de profesor, a mala
educación do ensino con respecto á adquisición de capacidades críticas e interpretativas de cara á lectura.
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Lorenzo, Beatriz, “Pazos e Mosteiros en Os camiños da vida”, Raigame, nº 14, “Especial Otero
Pedrayo”, novembro 2001, pp. 55-61.
A introducción ao contexto histórico e social no que se desenvolve a novela Os camiños da vida (1928) está seguida dun
estudio detallado da presencia nela de pazos e mosteiros. Ofrece unha pormenorizada descrición, a través das citas de Otero
Pedrayo, tanto do Pazo da Seara coma do Pazo da Pedreira e salienta as características contrapostas dos seus moradores,
pertencentes a unha clase social en franca decadencia. En canto aos edificios relixiosos, céntrase no mosteiro de Oseira e no
priorato da Granxa, e comenta que ambos están relacionados na novela antedita co proceso de desamortización levado a
cabo a partir do 1830. Como conclusión, indica que a presencia destes espacios fai que a novela sexa máis verosímil,
ademais de converterse nunha obra plenamente ourensá.
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Lorenzo, Miguel, “O teatro está para facer malas dixestións”, O Mico, nº 2, “Entrevistas”, decembro
2001-xaneiro 2002, pp. 3-10.
Entrevista a Manuel Lourenzo na que comeza facendo un repaso aos seus comezos como home do teatro. O entrevistado
achega a súa visión sobre o panorama actual tanto a nivel de infraestructuras, como de actores, compañías, autores e textos,
aceptando a mellora da situación con respecto ao comezo de Abrente, nos primeiros anos da década dos 70, pero
denunciando o estancamento motivado pola decadencia dos valores intelectuais na sociedade.

______, “Todos temos cabida na literatura”, O Mico, nº 2, “Entrevistas”, decembro 2001-xaneiro
2002, pp. 62-63.
Entrevista á autora de Cascas de noz (2000), Beatriz Dacosta, na que fala dos seus comezos na literatura e das fontes das
que bebeu para construír este libro de relatos recén publicado. Defende a prosa sinxela e a existencia dos premios literarios,
rematando por agradecer a iniciativa de certas editoriais que arriscan con coleccións orientadas cara a novos autores
descoñecidos.
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Lourenzo, Manuel, “O exilio e o reino (impresións dunha visita a La Vergne)”, Casahamlet, nº 3,
“Colaboracións”, maio 2001. pp. 22-25.
Subliña a presencia de Galicia en La Vergne, a casa que María Casares doou ao concello francés de Alloue e que este
converteu en La Maison du Comédien. Sinala cómo xurdiu esta institución e as súas finalidades. Así mesmo, fai referencia
ao contacto dos responsábeis de La Vergne con Galicia, á procura das raíces galegas da actriz e ás visitas ao noso país de
Verònique Charrier e Dominique Para, nas que se convidou a Casahamlet a participar con poesía e música galega nos I
Encontros de Verán da Maison du Comedién. Apunta que Charrier e Para puideron palpar a presencia viva da pegada de
María Casares na súa terra natal, xa ben fose a través do recordo da xente, nos lugares onde viviu ou, sinxelamente, nuns
premios, os Premios de Teatro María Casares da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena. Finalmente,
apunta que La Vergne acolle numerosos obxectos, libros, plantas,... levados de Galicia.

______, “Proxecto Vèronique Charrier para a Maison du Comédien Maria Casarés”, Casahamlet, nº 3,
“Colaboracións”, maio 2001, pp. 26-31.
Resume o “proxecto de creación en Poitou-Charentes de La Maison du Comédien Maria Casarés”, elaborado por
Verònique Charrier. Nel expóñense, entre outros aspectos, as liñas xerais de funcionamento desta institución e

V. 4. Publicacións en revistas

sinálanse algunhas das actividades previstas, como os Encontros de verán, dos que apunta que no ano 2000 “se prefiguran
como unha descuberta da Galiza... descubrindo textos e poemas de artistas galegos”.
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Lourenzo, Manuel, Xesús Pisón e Miguel Anxo Fernán-Vello, “O can, o libro e o espello. Misterio
de Charentés”, Casahamlet, nº 3, “Creación”, maio 2001, pp. 34-39.
Trátase de tres breves pezas que, baixo un título común, procuran homenaxear a María Casares. A primeira, O Can, de
Manuel Lourenzo, está estructurada en catro actos e recolle o desacougo interior da actriz pola traxedia do pasado, o
arrebato dunha nenez feliz, e a ledicia das sombras dos pais contentos de ver ben instalada á súa filla no exilio francés. O
libro, de Xesús Pisón é un monólogo no que evoca á nena que viviu na Coruña, á diva dos escenarios... E, O espello, de
Miguel Anxo Fernán-Vello móstranos a unha saudosa María Casares no ano 1975 en La Vergne que, perante a pantasma
do seu pai, se doe dos acontecementos que a afastaron da Galicia da súa infancia.
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Luís Gamallo, María, “Unha historia de perdedores pero non de rendición”, Grial, nº 149, Tomo
XXXIX, “Libros”, xaneiro-febreiro-marzo 2001, pp. 103-105.
Descrición polo miúdo da novela Na maleta (2000), de Xurxo Borrazás, de quen di que, como xa fixera en Eu é (1996),
utiliza o motivo da viaxe, constituíndo nesta ocasión o verdadeiro motor da historia. Ofrece un resumo do argumento e
refírese aos personaxes dicindo que “son víctimas dun exceso de incomunicación e do fracaso das súas relacións a todos os
niveis”. Sobre os temas, salienta que se tratan distintas cuestións relacionadas coa actualidade galega e destaca o tema da
emigración ou o problema do paro. Conclúe opinando que a obra é espello da nosa realidade e que a súa é “unha historia de
perdedores que consegue manter a expectación do lector de principio a fin”.
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M.G., “Unha fronteira invisible no Miño”, Eco, nº 116, xaneiro 2001, p. 76.
Dá conta da presentación do volume As fronteiras invisibles. Relacións galaico-portuguesas, editado pola empresa de
ascensores de Vigo Enor co obxectivo de divulgar os puntos de confluencia e as relacións entre o Norte de Portugal e
Galicia. Saliéntase que o volume conta con once achegamentos de prestixiosos especialistas en arquitectura, literatura,
economía, historia e relixión. No que atinxe á literatura menciónanse as colaboracións de Francisco Fernández del Riego,
autor da introducción do volume; Pilar Vázquez Cuesta, con “Verbo do gran Camoens fala de Breogán” e Maria Conceição
Campos, con “O sentido da história”.
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Marco, Aurora, “Eduardo Núñez Martínez “D’Arxellas”, Alameda, nº 5, “Personaxes”, setembro
2001, pp. 18-20.
Marco trae ás páxinas de Alameda un autor pouco coñecido por desenvolver o seu labor na emigración americana, do que
dá uns breves datos biográficos, entre eles, que naceu en Noia en 1888 para emigrar a Cuba probabelmente en 1894, onde
morreu en 1971. Enumera as súas obras (todas publicadas na Habana) e indica que tamén colaborou en revistas como
Tapal. Marco recoñece que só puido acceder a esta revista e mais ao libro Caulículos. Tradiciones noyesas (1953), nos que
achou poemas en galego de Eduardo Núñez dedicados a Noia, a personaxes desta vila ou á medalla de bronce que lle
outorgou este concello en 1953. Dá conta de que, tralo seu pasamento, doou toda a súa obra ao Concello de Noia polo que
fai un chamamento para que alguén acometa a tarefa de escolmar e facer pública a súa obra lírica e de analizar a súa
correspondencia.
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Mariño, Xoán X., “Un curioso retrato de Avilés”, Alameda, nº 3, abril 2001, pp. 31-32.
En previsión de que se lle dedique a Antón Avilés de Taramancos o Día das Letras Galegas do ano 2002 e coa intención de
arrequentar investigacións biográficas futuras, Mariño lembra a estadía do poeta noiés no mosteiro de Samos, onde estivo
acompañado por Xosé Lois Rodríguez, o primeiro traballando na organización da biblioteca e o segundo executando
labores de restauración. Sinala como anécdota que Rodríguez o deixou inmortalizado no claustro grande en forma do demo
que impedía a construcción do mosteiro de Montecassino, o primeiro da orde benedictina. Alén disto, comenta que o autor
de A flauta i-o garamelo lle pediu axuda ao abade para poder esquivar a censura e poder publicar esta obra, dados os lazos
familiares que unían ao relixioso co delegado provincial do Ministerio de Información y Turismo. Tamén indica que o
abade lle deu unha carta de recomendación que lle foi moi útil en Colombia. Como fonte de todos estes datos, Mariño cita
ao propio Avilés.
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Martínez Bouzas, Francisco, “Unha novela asolagada no lirismo”, Guía dos libros novos, nº 25,
“Narrativa”, xaneiro 2001, p. 21.
Coida que Ábrelle a porta ao mar (2000), de Xavier Seoane, é unha novela contaminada pola faceta poética do seu autor e
onde o eu-narrativo e o eu-lírico se confunden por veces. Cualifícaa como unha novela lírica de tema mariño. Sinala que
presenta dúas voces narrativas facilmente diferenciábeis e xulga que presenta unha trama argumental demasiado difusa,
mais que amosa unha gran riqueza lingüística.

______, “Testemuño e xuízo da miseria”, Guía dos libros novos, nº 26, “Narrativa”, febreiro 2001, p.
22.
Ábrese este artigo facendo referencia ao tempo da historia e á ambientación espacial da novela A loba (2000), de Bento da
Cruz. Móstrase, a continuación, a historia naturalista que se relata neste volume, sinálase que presenta unha estructura
tradicional, un desenlace lento, e asemade, sublíñase o sobranceiro papel dos diálogos.

______, “grupo abeliano. Cid Cabido”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Libros”, febreiro 2001,
pp. 239-242.
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Insere esta obra na senda do evidencialismo e repasa a traxectoria do autor para afirmar que non sempre seguiu esta
corrente, que analiza a continuación. De feito, afirma que se trata dunha aposta arriscada na que triunfa a capacidade
narrativa e a economía recursiva posta ao servicio dun “verdadeiro mundo ficcional”. Como relato evidencialista, coida que
esta novela de clase, ideolóxica e revolucionaria, se postula como unha transgresión que atenta contra o poder establecido e
os resortes da sociedade capitalista corrupta. Tamén destaca o personaxe grupal caracterizado pola acción e a evolución
conxunta. Para rematar, sinala que toda esa sinxeleza formal cumpre servicio á acción que, agás algunhas caídas de tensión,
chega a un “esplendido” clímax requerido pola trama.
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Martínez Bouzas, Francisco, “Un espacio para a fabulación e o contraste”, Guía dos libros novos, nº
32, “Narrativa”, setembro 2001, p. 23.
Sórprendese Martínez Bouzas da escasa atención crítica á que tal vez sexa a novela máis extensa da literatura galega: Adeus
India, adeus (2000), ópera prima en galego de Xosé Manuel Villanueva. Imputa este feito á escasa publicidade e ao número
de páxinas, raro no noso sistema literario. Neste senso, asegura que foi a adxudicación do Premio da Crítica de 2001 o que
realmente lle deu promoción. De por parte, dá conta do tema e comenta a sinxeleza estructural. Nota tamén que o libro está
ateigado de comentarios que nos contextualizan no hinduísmo. Así mesmo, acha que a lectura desta obra é difícil a causa
dun tempo demasiado lento, do que culpa, non ás reflexións filosóficas, senón á parsimonia nas descricións, recordos e
tramas secundarias.
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Martínez-Conde, Ricardo, “Como dicía Don Álvaro”, Interesarte, nº 10, “Literatura”, 2001, p.
48.
Faise unha breve aproximación á temática da producción de Álvaro Cunqueiro e, a continuación, recóllense breves
fragmentos dalgunhas das súas obras, entre elas, de Merlín e familia, A noite vai coma un río, O incerto señor don Hamlet,
Poemas do si e non, As crónicas do Sochantre, Os outros feirantes ou Xente de aquí e acolá.
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Mariño Davila, Esperanza, “Pomba”, Dorna, nº 27, “Creación”, maio 2001, pp. 89-90.
Relato de Esperanza Mariño Davila no que se suceden un narrador en primeira persoa, Lázaro, e un omnisciente en
terceira, que nos van debuxando a historia de amor que viviu Lázaro con Pomba, asociada ao Santiago universitario e aos
cafés da zona antiga da cidade. Mentres Lázaro tenta descansar no sofá da súa casa lembra a esta moza, pero os pesadelos
non o deixan descansar e decide saír a tomar un café, onde le na prensa que Pomba morreu nun acccidente de tráfico.
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Martínez Jiménez, Jorge, “A solaina orcelada”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp. 65-75.
Neste artigo, Jorge Martínez Jiménez fai unha serie de consideracións sobre a obra de Ramón Otero Pedrayo, nas que foxe
de estudios xenéricos ou parciais, e acode a numerosas citas da obra do ourensán. Afirma que Otero defendeu sempre a
fantasía e o mito como unha parte máis da realidade, e que a memoria e a paisaxe están intimamente relacionadas e son
pezas imprescindíbeis para entender o universo oteriano.

V. 4. Publicacións en revistas

Martínez Lage, José Antonio, “O contador de bolboretas”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº
50, “Auria das letras”, xuño 2001, pp. 40-41.
Co gallo de ser presentado en Ourense o poemario O contador das bolboretas (1999), obra de José Antonio Lage Martiñá,
reprodúcense nove poemas curtos deste libro e apúntanse algúns datos biográficos do seu autor.
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Martínez Xoubanova, Mª, “Símbolos y espacios en Labirinto de inverno de Fermín Bouza Álvarez”,
Madrygal, nº 4, “Artigos”, 2001, pp. 77-88.
Neste artigo procúranse as claves simbólicas e espaciais da obra Labirinto de inverno, de Fermín Bouza Álvarez. Tómase
como base as palabras do título para delimitar os espacios do eu poético, sexa arredor del mesmo, fronte ao outro ou fronte
a Deus. Alén disto céntrase no estudio doutros símbolos, neste caso clásicos, para establecer, ao final, o sistema ideolóxico
proposto pola obra.
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Maure Rivas, Xulián, “Primeira biblioteca virtual galega”, Viceversa. Revista Galega de Traducción,
nº 6, “Información”, 2001, pp. 309-313.
Comeza aludindo á importancia de contar con traduccións en lingua galega das mellores obras da literatura universal e fai
fincapé no escaso esforzo editorial neste ámbito nos últimos vinte anos, ademais de facerse eco da proposta de crear unha
“biblioteca de familia”, que fora presentada por membros da Asociación de Traductores Galegos ao presidente da Xunta de
Galicia. A seguir, comenta que a citada Asociación intenta ofrecer na rede as obras clásicas da literatura universal por
medio dunha biblioteca virtual no sitio www.bivir.com., que pretende recoller un total de cincuenta títulos cada ano. Tamén
achega unha serie de argumentos polos que lectores, traductores e editoriais se van beneficiar deste proxecto, para xa por
último mostrar unha táboa na que se recollen as obras xa traducidas.
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Mejía, Carmen, “Estéticas da poesía galega e signos de ruptura. Unha nova ollada ao Grupo de
Comunicación Poética Rompente”, Madrygal, nº 4, “Artigos”, 2001, pp. 89-94.
Breve artigo no que se trata de xustificar a existencia do Grupo de Comunicación Poética Rompente como unha das
iniviativas máis claras de ruptura coa poesía social anterior. Fala tamén da importancia dos poemarios Con pólvora e
magnolias, de X. L. Méndez Ferrín, e de Mesteres, de Arcadio López Casanova, como as que comezan un novo xeito de
facer poesía en Galicia que tería como mellores discípulos aos poetas do grupo Rompente.
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Meyer, Franck, “Da necesidade da soberbia”, Grial, nº 149, Tomo XXXIX, “Libros”, xaneirofebreiro-marzo 2001, pp. 107-109.
Alude primeiramente ao feito de que cando se escribe un texto, unha boa parte do resultado débese ao azar. Entre os que
aceptan este feito sinala que está Manuel Darriba, de quen di que ten grande habilidade para ensamblar historias de
distintos personaxes. Sinala que, tal como xa o fixera na novela Outonos espectaculares (1998), volveu facelo en Velada do
billarista (2000), aínda indica que esta última supera á anterior porque o escritor avanza “no sendeiro do absoluto” e
porque se trata dunha narración construída con soberbia desenfadada. A continuación fai un resumo do argumento, en
realidade catro argumentos, posto que son catro os personaxes, cada un coa súa propia historia, aínda que logo conflúan e
se deixen adiviñar dúas parellas. Fai referencia ademais ao estilo directo e coloquial, ao xogo temporal, fronte ao espacio
único dun pub ao que van parar os catro protagonistas como “catro bólas que sobre unha mesa de billar chamada vida se
rozan”.
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Millán Otero, Xosé Manuel, “Johán Carballeira, oficio de xornalista”, Guía dos libros novos, nº 30,
xuño 2001, p. 11.
Comentario da obra Páxinas Galegas (2000), de Johán Carballeira, pseudónimo de Francisco Gómez de la Cueva, que se
abre coa contextualización do seu labor xornalístico no contexto histórico e político dos anos 20 e 30 en Galicia, para
demostrar que o seu traballo se insere no xornalismo autocentrado e de calidade que a intelectualidade galeguista
reclamaba. Tras localizar o compromiso de Carballeira con este proxecto no xornal El Pueblo Gallego entre os anos 1929 e
1936 e ao abeiro de toda unha xeración vangardista, cre que este libro logra reconstruír ese “espacio histórico” e “esa
estratexia político-xornalística” e asume a diferenciación que o prologuista fai entre xornalista de vocación e escritor de
xornais para se referir a este autor. Aínda que bota en falta entre os textos antologados unha maior riqueza para coñecer a
totalidade da figura do buenense, cre suficiente este corpus para reconstruír o seu retrato ideolóxico, a heteroxeneidade
temática dos seus artigos e a súa defensa de “causas nobres”, tales como a lingua, a cultura e o autogoberno galego.
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Mitaine, Bernoît, “Quebra de identidade e o proceso de autohistorización na obra de Suso de Toro”,
Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000, “Comunicacións”, decembro 2001, pp. 185-204.
Fai unha transposición á sociedade galega dos conflictos que caracterizan o ámbito familiar expresado nas novelas de Suso
de Toro, entendendo que a familia constitúe unha microsociedade que revela trazos identitarios e que ten unha alta
funcionalidade como tema ficcional. Na introducción, Mitaine explica cómo o sistema familiar acae tan ben á ficcionalidade
e cómo funciona como alegoría da sociedade galega e de Galicia como nación en proceso de historizacion. Esta análise
sostense en cinco motivos recorrentes na súa narrativa, que describe e pasa a contextualizar no seo da comunidade nacional
en que se insere. En primeiro lugar, aclara o concepto de identidade, que se constrúe sobre o pasado e a familia a través duns
personaxes que procuran a propia identidade (“autohistorización”). A seguir, encontra que nas obras de Suso de Toro faise
patente en tres liñas básicas: unha familia disolta, unhas relacións intrafamiliares nas que domina a parella de irmáns e un
problema de denominación, que o novelista articula mediante o anonimato, o alcume ou o pseudónimo, no que acada
especial relevancia o personaxe de Nano, presente en varios textos. Así mesmo, sinala que estas tres figuras xorden dunha
cuarta, o segredo de familia, que describe como un aspecto complexo e variado na súa tipoloxía e que é vivido pola familia
de xeito interxeracional e transmitido por diversas canles. Finalmente, analiza a cuestión do dobre, que se presenta en cada
unha das novelas analizadas ao ser unha figura que proxecta a vinganza como motor de resolución e na que se reflicten
determinados conflictos sociais, culturais e lingúísticos.
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Mociño, Isabel, “Eulalia Agrelo Costas (ed.), Obra narrativa en galego de Aurelio Ribalta y Copete”,
Boletín Galego de Literatura, nº 25, “Libros”, 1º semestre 2001, pp. 201-203.
Comeza inserindo esta publicación dentro da colección “Narrativa recuperada” do Centro Ramón Piñeiro. A seguir, indica
o contido da obra e salienta a “sinxeleza expositiva e a claridade” como característica máis destacadas do estudio previo á
edición dos textos de Aurelio Ribalta. Achega os datos biográficos que considera máis destacábeis deste escritor e describe
a estructura da edición que chega da man de Eulalia Agrelo Costas. Finalmente, refírese aos trazos xerais da narrativa de
Ribalta, e destaca a importancia deste tipo de traballos por “recuperar figuras da literatura que estaban esquecidas e que nos
axudan a ter unha visión máis ampla e rica dos diferentes momentos polos que pasou a cultura galega”.
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Montaña, Estro, “Unha feliz antoloxía”, Guía dos libros novos, nº 25, “Narrativa”, xaneiro 2001, p.
24.
Comenta o volume Antoloxía do conto neocelandés (2000), publicado polo Centro Ramón Piñeiro. Indica que comeza cun
limiar asinado por Mª Fe González Fernández, que sitúa o lector nas coordenadas da literatura neocelandesa con gran
didactismo e claridade. Destaca que no libro non hai nada mediocre e asemade apunta algúns datos biobibliográficos dos
catro autores neocelandeses –Katherine Mansfield, Frank Sargeson, Janet Frame e Patricia Grace– que integran esta
antoloxía.

______, “Polo París de Hemingway”, Guía dos libros novos, nº 26, “Narrativa”, febreiro 2001,
p. 23.
Apunta algunhas das características que presenta a novela Unha festa móbil (2000), de Ernest Hemingway. Entre elas
destaca o feito de presentarse como unhas memorias do autor sobre a súa etapa parisiense, durante os anos vinte, así como
as descricións dos seus encontros con Scott Fitzgerald.
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Montezuma de Carvalho, Joaquim de, “Gloria a Castelao no 50 cabodano”, FerrolAnálisis, nº 16,
“Galicia”, xullo 2001, pp. 184-187.
Semblanza de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao co gallo da celebración do cincuenta cabodano da súa morte, na que
comeza lembrando unha carta de Renato Ozores na que lle falaba da súa amizade co rianxeiro e a sorpresa que lle
ocasionou o coñecemento que este asturiano tiña da obra escrita polo homenaxeado, do que di conservar algúns debuxos.
Achégase a seguir á vida de Castelao, enterrado no desterro, facéndose eco da estima que os intelectuais portugueses tiñan
polo galego, manifestada en diversas ocasións na revista lisboeta Seara Nova. Reproduce diversos fragmentos de cartas
relacionadas dalgún xeito con temas próximos a Castelao, como unha misiva na que lle falan dos fondos que o Museo de
Pontevedra ten do rianxeiro. Tamén fala da relación dos intelectuais galegos e portugueses e da presencia lusa na
Universidade de Santiago de Compostela. Reproduce a carta que Castelao lle escribira a Salazar titulada “Carta a Oliveira
de Salazar, ditador de Portugal. Diríxenla Castelao e Suárez Picallo, R. deputados galeguistas no Parlamento da República
Española”, e que fora publicada en Nova Galiza en 1937, na que se fala da relación entre Galicia e Portugal, da guerra e se
critica o seu colaboracionismo co réxime de Franco
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Neira, Manuel Xosé, “A poesía dos sentidos da terra”, Guía dos libros novos, nº 26, “Poesía”,
febreiro 2001, p. 26.
Comentario do libro de poemas O mosto e as fragas (2000) co que o seu autor, José Manuel Teixeira, acadou o XVIII
Premio de Poesía Cidade de Ourense. Sinálanse algunhas das súas características –minimalismo na reiteración das palabras
e dos feitos poéticos, lingua celmosa, etc.– e remátase cun repaso biobibliográfico á figura deste autor angolano.

______, “As reminiscencias do amor”, Guía dos libros novos, nº 28, “Poesía”, abril 2001, p. 26.
Neira cualifica de “soliloquios de amor a xeito de diálogos” os poemas de Rosa íntima (2000), de Manuel Pereira
Valcárcel. Velle trazos de poesía adolescente, sen demasiado fondo. Coida que ofrece unha visión moi optimista, na que
evitando as realidades dolorosas. No tocante ao estilo, relaciónao con Juan Ramón Jiménez pola sinxeleza. Acha tamén que
a presencia do erotismo é moi leve ao tempo que é nula a da pornografía.

______, “Indefinicións poéticas”, Guía dos libros novos, nº 29, “Poesía”, maio 2001, p. 22.
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Tras lembrar a carreira xornalística do autor, afirma repetidamente que a súa pretensión nestas liñas non é facer crítica
destructiva sobre o poemario de Carlos López, Espello sen fondo (2000). Seguidamente declara que a este poemario se lle
nota demasiado o seu carácter de ópera prima. Pensa que estamos perante unha obra sen solidez, cunha poesía de “présas e
indefinicións”, sen mensaxe, baleira, improductiva, que lle recorda a María Mariño pola súa indeterminación. Coida que
non se entende o que o autor pretende transmitir. Cómpre sinalar que o crítico exemplifica abundantemente as súas
opinións.

______, “A vizosa alegría do sinxelo”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 28.
Cun breve repaso biográfico e editorial do poeta Xosé Abeal iníciase esta reseña do seu libro Herba do tempo (2000), que
acada unha valoración moi positiva. Entre os trazos máis chamativos sitúa a tendencia ao clasicismo, o paisaxismo latente e
unha sentimentalidade tinguida de ecos sensoriais e afectivos. Sen ser un poemario grandioso, cre que logra elaborar un
libro ben rematado, redondo, conseguido na dicción e o enfoque sinxelo e fondo ao mesmo tempo. Ao seu parecer, a
riqueza e o sensorial da súa palabra emparéntao con Manuel María e Xulio Valcárcel, e a linguaxe atópase na mesma liña
de claridade. Así mesmo, cre que os temas centrais (a vida e a morte, o amor, o filtro galego na concepción e a observación
do contorno, etc.) non son traídos con gravidade nin banalidade.

______, “A memoria inconclusa do mar”, Guía dos libros novos, nº 31 “Poesía”, xullo-agosto 2001,
p. 28.

V. 4. Publicacións en revistas

Valóranse positivamente os textos breves, mais non os longos, de Poemas anobelados no tempo (2000), de Rosa Méndez
Fonte. En conxunto, saúdase a aparición deste libro pero negáselle a excelencia.. Cualifícase a poética desta autora como
persoal e destácase a omnipresencia do mar, do amor e de Santiago de Compostela, as súas rúas e os seus lugares máis
emblemáticos. Ademais saliéntanse as citas de Neruda, Pimentel, Salinas, Franco Grande ou Bouza Álvarez e coméntase
sucintamente o prólogo da obra de Uxío Novoneyra Rei.
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Nicolás, Ramón, “Diálogo e análise na nosa literatura”, Guía dos libros novos, nº 25, “Estudios
literarios”, xaneiro 2001, p. 20.
Comenta que Lecturas de nós. Introducción á literatura galega (2000), de Ramón Gutiérrez Izquierdo, resolve con éxito a
visión diacrónica da literatura galega, sinala que foxe dun enfoque exclusivamente historicista e destaca a escolla dos textos
literarios debullados nesta obra.

______, “De Rosalía a Murguía”, Guía dos libros novos, nº 25, “Revistas”, xaneiro 2001, p. 31.
Presenta a primeira entrega da Revista de Estudios Rosalianos, dirixida por Alonso Montero, que pretende converterse
nunha ferramenta científica que contribúa a explicar a vida e obra de Rosalía de Castro. Asemade, aplaude a edición
anovada do Boletín da RAG –o nº 361– que é un monográfico dedicado á figura de Manuel Murguía.

______, “Amosar aos abismos”, Guía dos libros novos, nº 27, “Narrativa”, marzo 2001, p. 25.
Despois de comentar que na serie “Abismo s” de Edicións Xerais de Galicia se pretende dar a coñecer a obra de autores
menos coñecidos ou que inician a súa andaina narrativa, céntrase nun dos títulos publicados nesta colección,
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Tute para catro (2000), de Xesús Fraga. Apunta que se abre cun “Limiar” no que o propio autor nos sitúa no “ronsel dos
mecanismos ficcionais que conduciron á creación desta obra, como son universos sempre tirados da realidade”. A seguir,
analiza os relatos e puntualiza que os seus personaxes, subvertendo unha orde cronolóxica lineal, se van amosando nos seus
aspectos máis íntimos, aínda que se trate de vidas carentes de épica. Tamén sinala que a linguaxe empregada é puramente
polimórfica, en canto a matices, e que na obra a voz narradora só aparece o imprescindíbel, cedendo a voz aos seus
auténticos protagonistas, gracias aos cales e aos fíos soltos que se formulan como un interrogante nas primeiras páxinas, se
vai construíndo un universo literario que é máis có espello da realidade.

______, “Prosa en feminino”, Guía dos libros novos, nº 28, “Narrativa”, abril 2001, p. 23.
Ao comentar o volume colectivo Narradoras (2000), Nicolás acha que a narración feminina carece de trazos distintivos. A
pesar de ser un libro misceláneo, coida que o nivel cualitativo non se resente. Seguidamente repara con máis detemento na
diversidade temática. Enumera a lista de autoras participantes, onde se xuntan traxectorias moi diferentes, e considera que
esta publicación debería servir de rampa de lanzamento para moitas delas.

______, “Entre a pomba e a espada”, Guía dos libros novos, nº 29, “Poesía”, maio 2001, p. 23.
Trala consagración do Día das Letras Galegas a Blanco-Amor, Seoane e Dieste a principios dos noventa, Nicolás recoñece
que naquel momento pensou que a listaxe de exiliados a causa do Alzamento de 1936 protagonistas deste

V. 4. Publicacións en revistas

efeméride se ía ampliar inmediatamente con Lorenzo Varela. Seguidamente informa de que nos últimos anos apareceron
traballos sobre este autor de Carlos L. Bernárdez, Fernando Salgado, Gregorio F. Fente, Francisco Caudet, Brea Rei, José
R. López, Rodríguez Fer ou Alonso Montero. Así mesmo, indica que a “Biblioteca do exilio”, na que se insire esta
publicación, proponse rescatar a obra dos nosos escritores da diáspora. Centrándose xa nesta Poesía completa (2000),
valora positivamente o prólogo de carácter divulgativo preparado por Xosé Luís Axeitos, especialmente por utilizar
informacións que permanecían inéditas. Non obstante, seméllalle un pouco escaso. Coa aparición desta compilación,
Nicolás afirma que xa se pode dar por rematada a recuperación da obra de Lorenzo Varela

______, “Manuel Lugrís e Xulio Sigüenza, revisitados”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p.
25.
Ocúpase nesta recensión da recuperación da obra literaria de Manuel Lugrís Freire e Xulio Sigüenza a través de dúas
edicións institucionais que seguen o camiño doutros volumes dedicados a autores pasados. Do volume que compila a prosa
galega de Lugrís, destaca a acertada introducción de Xabier Campos porque ofrece unha documentada análise da literatura
e a biografía do escritor rexurdimentista que se apoia nos estudios existentes e en novas achegas, por exemplo, a primeira
recompilación que fai dunha noveliña ignorada aparecida en El Eco de Galicia (A Habana). En canto ao volume que
revisita a obra galega de Xulio Sigüenza, sinala que cumpre perfectamente co

V. 4. Publicacións en revistas

obxectivo de encetar a recuperación total do autor, que aquí se fai só en parte, pero que ademais se acompaña de avances
biográficos no coñecemento do escritor e dunha analise suxestiva da súa poesía.

______, “Prosa cromática”, Guía dos libros novos, nº 34, “Narrativa”, novembro 2001, p. 20.
Achega á obra Homónima, de Antón Riveiro Coello, na que Nicolás coida que o autor está a construír un universo ficcional
propio e sitúao como un dos máis destacados narradores galegos da actualidade. Pola súa riqueza referencial, cualifica a
obra de metaliteraria. Salienta a velocidade altísima do seu ritmo narrativo e deita comentarios eloxiosos sobre a maneira de
resolver a trama. Alén de expor o argumento, gaba a ambientación en México e defende que as fontes literarias das que bebe
Riveiro Coello son hispanoamericanas.

V. 4. Publicacións en revistas

Noël, Bernard, “O acto de poesía”, Amastra-n-gallar, nº 1, outono 2001, pp. 111-113.
O autor fai un xogo dialéctico no que se pon en dúbida a realidade da propia poesía como entidade, pois a ilusión parece ser
o único que persiste dela. O acto poético de seu é unha cuestión puramente física: o poeta, o corpo, o seu corpo no
momento da creación; e iso é o único palpable e demostrable, o único que hai de real pero que, asemade, non perdura; fica
só, logo, o poema, que non é máis ca ilusión, pois perde o senso sen o corpo do creador, sen a súa vida e o seu entorno. A
poesía é, como expresa vehementemente Noël, para o que a practica “a decepción de non poder chegar nunca deica o final”
cando semellaba ser a conquista dun logro definitivo.
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Nogueira, Mar, “O centro de documentación do IGAEM”, Revista Galega de Teatro, nº 26,
primavera 2001, pp. 44-48.
Expóñense as razóns que levaron ao IGAEM a crear o centro de documentación de artes escénicas. Tamén se comentan as
cualidades que teñen que ter os traballadores deste centro. Asemade destácase a axuda que poden aportar os soportes
técnicos. Logo sinálase a estructura do centro no que se salienta a existencia dos fondos documentais, da biblioteca, da
fonoteca, da videoteca e do servicio de publicacións do IGAEM.
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Nogueira, María Xesús, “Carlos Solla: Mel de arañas”, Madrygal, nº 4, “Recensións”, 2001, pp. 199200.
Primeiramente comeza referíndose aos anteriores poemarios deste autor para, de seguido, centrarse neste último. Sinala a
complexidade da linguaxe empregada, así como as innovacións e xogos lingüísticos como os trazos máis significativos
deste poemario. Tamén resalta a importancia do humor no tratamento de temas universais e cotiás como o amor e a morte.

______, “Baba Azul”, Dorna, nº 27, “Creación”, maio 2001, pp. 91-92.
Relato de María Xesús Nogueira no que se relata a soidade dun vello mariñeiro que vive nunha cidade que non identifica
como súa, que non recoñece máis que os camiños feitos no mar e as lembranzas que o paso do tempo deixou marcadas no
seu corpo, especialmente as de batallas cos elementos da natureza.

______, “Sitios distintos”, Dorna, nº 27, “Caderno da crítica”, maio 2001, pp. 169-176.
Repaso daquelas páxinas web máis sobranceiras que recollen poesía galega, tendo en conta a ampla oferta da rede, dende
bases de datos de textos virtuais, a revistas dixitais ou enlaces entre elas. Comeza pola “biblioteca virtual” do
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Proxecto Tomiño (www.galego21.org/tominho), do que sinala a coordinación de Manuel Forcadela e a pretensión de crear
un corpus de textos literarios galegos. Segue polas “páxinas literarias” nas que destaca iniciativas como O Ximnasio de
Academo (www.ctv/USERS/mforca), que busca a divulgación da literatura e que foi creada por Manuel Forcadela, na que
salienta o servidor de literatura galega cunha escolma de todos os tempos, así como as seccións “Crítica”, “Debates” ou a
versión dixital da Guía dos libros novos. Outro servidor de literatura galega que apunta é O Q do Mundo
(www.ctv/USERS/luz) ou a páxina de Teatro Bruto (www.corevia.com/teatrobruto) na que se inclúe unha editorial virtual,
sen esquecer a de Letras de Cal (www.usuarios.cif.es/letrasdecal). Dentro das páxinas de autor destaca a de Gonzalo
Navaza, que recolle a obra do autor e abondosos enlaces, ademais de salientar, polo esforzo de adaptación da terminoloxía
ao galego, a de Rafa Villar, que contén unha biografía, unha escolma poética e unha reflexión metaliteraria e de
compromiso coa poesía máis recente; a de Manuel M. Romón, que inclúe títulos do seu libro Nadir; e a de Kiko Neves, con
datos autobiográficos, relatos e unha escolma poética. Para rematar, fixa a súa atención naquelas que recollen actitudes
reivindicativas e mesmo de combate, como Residentes en memoria, cunha escolma de poetas dos noventa, ás de revistas
electrónicas como Feros Corvos, da que sinala que está editada polo Batallón da Costa da Morte; Alquimia, editada pola
Facultade de Filoloxía de Santiago; Agora ou nunca, de X. Marques e Xavier Frías Conde ou A rama guinda. Caderno de
recursos poéticos e o primeiro e-zine de activismo poético, para rematar con Ómnibus, de Antón Santamarina e Manuel
Rivas. Conclúe que a rede está acadando unha grande importancia na difusión da cultura galega, e da poesía en particular.
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Nogueira, Olga, “Franck Meyer e o alemán de Camelle no campo poético galego”, Grial, nº 150,
Tomo XXXIX, “Libros”, abril-maio-xuño 2001, pp. 308-310.
Despois de destacar que Franck Meyer, alemán afincado en Galicia dende 1997, xa traduciu varias obras ao galego,
adéntrase no seu primeiro poemario, Pêle-mêle fel (2000). Subliña que este bautismo literario é dobremente meritorio por
facerse nun país e nun idioma diferentes, aínda que un dos poemas está en alemán. Respecto á obra, indica que está
dedicada “a elas” e que xa o título está cheo de suxestións e referencias ao contido do libro. Así, sobre este último aspecto,
apunta que este é un poemario “sincero”, no que se expresan varios sentimentos universais, destacando sobre outros
sinalados, a morriña do ser amado.
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Noia, Camiño, “Biobibliografía necesaria”, Tempos Novos, nº 44, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”,
xaneiro 2001, p. 85.
Achega á obra de Andrés Pociña e Aurora López, Roalía de Castro. Estudios sobre a vida e a obra (2000), da que sinala
que está composta de artigos que xa se expuxeran moitos deles no Congreso Internacional sobre Rosalía no 1985, aínda que
inclúe algúns novos. Logo pasa a clasificar a obra en seis apartados, nos que se tratan aspectos biobibliográficos da autora.
Segue por salientar dous artigos do libro que versan sobre a crítica feminista á figura e á obra de Rosalía e o titulado “A
forza dunha edición”, que atribúen a Blanco Amor. Remata co agradecemento á editorial Laiovento pola saída á luz deste
libro que tivo moitos atrancos editoriais.

______, “A perpectiva feminina”, Tempos Novos, nº 47, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, abril
2001, p. 72.
Análise da obra Breve historia feminista de la literatura española (en lengua catalana, gallega y vasca). VI (2000), na que
se comeza destacando a participación de colaboradoras de Iris M. Zavala na súa investigación sobre o papel da muller
dentro da literatura. Sinálase que por parte galega están presentes María Jesús Fariña Busto e Beatriz Suárez Briones. Logo
céntrase nos artigos da obra, por un lado os orientados á relectura da escrita masculina e, polo outro, á recuperación de
autoras silenciadas nas historias da literatura. Sinálase que vai ser esta segunda ramificación
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a que cobre unha maior relevancia. No caso concreto do galego, dise que hai cinco traballos nos que unha das figuras máis
destacadas é a de Rosalía de Castro, como no artigo de Kathleen N. March, que se centra no feminismo precursor da
Poetisa do Sar; Carmen Blanco, que fala da importancia da obra rosaliana na escrita doutras mulleres como Luz Pozo
Garza; Helena González que repasa a poesía de posguerra; Mª Camiño Noia Campos, que estudia a narrativa, e Mónica Bar
Cendón que analiza a obra de Xohana Torres e María Xosé Queizán.

______, “Ten o seu punto a fresca rosa. María Xosé Queizán”, Anuario de Estudios Literarios
Galegos 2000, “Libros”, decembro 2001, pp. 326-330.
Os cambios producidos na sociedade e na literatura galegas nas últimas dúas décadas posibilita, na opinión de Camiño
Noia, a publicación de obras como a última novela de María Xosé Queizán, dado o seu carácter moderno, urbano e
feminista. A este respecto, enlaza a súa traxectoria en defensa da muller en diversos campos coa lectura en clave feminista
de toda a súa producción, que liga a Ten o seu punto a fresca rosa (2000), novela de construción sociocultural e histórica
ao redor da problemática de xénero. Nela, recoñece dous trazos fundamentais, o realismo urbano e as relacións amorosas
(unha lésbica e outra heterosexual) que agochan un dobre argumento vehiculado por dúas parellas que se entrecuzan na
figura de María na segunda parte da novela, máis áxil no que se refire ao ritmo narrativo. Polo tanto, conclúe que o libro
narrativiza as ideas da autora, que se enfrontan ás opostas por medio do debate, non da imposición, entre os diferentes
personaxes. Así mesmo, destaca o coprotagonismo da cidade de Vigo,
o Vigo das loitas obreiras dos anos 70.
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Novo, Olga, “Marea negra”, Unión Libre, nº 6, “Creación”, pp. 151-166.
Versos nos que unha primeira persoa mediante a repetición constante de “Téñoa negra”, dá conta da súa desgracia, que ao
mesmo tempo vai comparando con moitas outras realidades que quedan así tamén denunciadas. Nestas comparacións
alude, por exemplo, á xente que traballa no mar, aos emigrantes ou a toda a raza negra, xa que todos eles son víctimas de
distintos problemas.
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Ogando, Iolanda, “Eliana en Ardentía”, Grial, nº 150, Tomo XXXIX, “Libros”, abril-maio-xuño
2001, pp. 312-314.
Comeza facendo alusión á interrupción que sufrira durante varios anos o premio de teatro Álvaro Cunqueiro e sinalando
que no ano 2000 o conseguiu Roberto Salgueiro coa obra Eliana en ardentía ou Bernardo destemplado. Antes de centrarse
nesta obra dá conta tamén de que a traxectoria teatral deste autor galardoado tamén se viu interrompida durante uns anos e
que felizmente se recuperou con dúas obras que destacan pola calidade estructural e pola liña cómica. Sobre Eliana en
ardentía ou Bernardo destemplado, ademais de ofrecer un resumo da súa trama, destaca que nela hai un fermoso exercicio
de humor e parodia, subliñando diferentes secuencias que constitúen unha burla de obras de teatro clásicas. Por último,
opina que a liña paródica se complementa cunha grande axilidade na acción, cunha linguaxe coidada e cunha ambientación
diferente á habitual dentro da producción teatral galega.

______, “A estética da miseria”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000, “Panorámicas”,
decembro 2001, pp. 295-301.
O título desta aproximación á literatura dramática galega de 2000 encerra a valoración que a autora ten da visión global
deste período, no que se presentan os problemas endémicos do xénero en Galicia: os autores que publican e as editoriais
interesadas no teatro veñen ocupar simplemente o baleiro que deixan proxectos non consolidados no
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presente exercicio; fóra do volume Premios 2000 de relato, poesía e teatro da universidade de Vigo non se constatan
autores nóveles nin mulleres; e as cifras son igual de cativas ca no pasado. Entre as excepcións, cita o interese polo teatro
da nova editorial ourensá Abano, a reaparición dos Cadernos de Teatro da man de Francisco Pillado e o IGAEM e a
publicación de tres textos non representados que pasa a comentar: Últimas faíscas de inverno, de Manuel Lourenzo; Eliana
en ardentía, ou Bernardo destemplado, de Roberto Salgueiro; e 1800. A Batalla de Brión, de Eduardo Fra Molinero; aos
que lle suma Lionel. O malestar do benestar, tamén de Lourenzo e incluído en Talía na crónica de nós. Dez anos de teatro
galego (1990-1999), de Cilha Lourenço e Carlos Vizcaíno. A continuación, analiza brevemente os textos que pasaron pola
escena e que se insiren maiormente na colección “Libros do Centro Dramático Galego”, que albergou as triloxías de
Gustavo Pernas e de Marcelino de Santiago “Kukas”. Esta relación complétase cos seis textos aparecidos no segundo
número de Casahamlet, cos textos reeditados, as traduccións, o teatro infantil (con senllos números de Fadamorgana e
Revista Galega de Teatro dedicados a este subxénero) e os libros de ensaio que afondan neste ámbito, o xa citado e O
teatro galego contemporáneo (1936-1996), de Pedro P. Riobó, e “un dos feitos reconfortantes do ano”, os Escritos sobre
teatro, edición de Laura Tato que recolle estudios de Carvalho Calero.
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Ogando, María Xosé, “Teatro de ida e volta”, Alquimia. Revista de creación literaria, artes gráficas
e pensamento, nº 3, “Teatro”, primavera 2001, pp. 12-13.
Mª Xosé Ogando mostra en trece escenas, que comezan sempre coas palabras “Estación de tren”, a descrición do que
ocorre –despedidas, mortos, présas, etc.– nunha estación de tren dende a madrugada ata a noite dun día calquera.
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Ogando Vázquez, Julio Francisco, “O home aínda é millor”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp. 97101.
Laudatorio artigo dedicado á importancia de Otero Pedrayo na cultura galega do século XX no que se percorren momentos
puntuais da vida do escritor ourensán. Detense especialmente nunha homenaxe que lle brindou o grupo de intelectuais de
Galaxia no 1955 e reproduce e analiza polo miúdo un poema creado por Ramón Cabanillas para tal evento.

V. 4. Publicacións en revistas

Otero Varela, Inmaculada, “Dúas coleccións novas para moitos novos escritores”, Dorna, nº 27,
“Caderno da crítica”, maio 2001, pp. 155-162.
Repaso das publicacións que as coleccións “Descuberta”, de Galaxia, e “Abismos”, de Xerais, teñen sacado á luz dende a
súa aparición. De ambas destaca a oportunidade que lle brindan a autores novos para publicar a súa obra e á vez favorecer
un mellor coñecemento do que se vén facendo entre os máis novos en literatura galega. Recolle cada un dos títulos e
explica brevemente as características máis sobranceiras de cada un deles, fixándose especialmente no argumento e técnicas
empregadas. De “Descuberta” sinala que comezou a súa andaina en 1997 con Saturnio tamén é Deus, de Uxía Casal, obra
de relatos de medo que rematan de xeito inesperado; segue con Mar de fondo (1997), de Manuel Núñez Singala, do que
sinala que é unha novela negra na que un xornalista investiga un caso, cunha historia de amor e a técnica narrativa do
collage, onde cada relato está contado dende o punto de vista dun personaxe; e Finísimo po nas ás (1997), de Xerardo
Quintiá, caracterizada como novela de aprendizaxe con recordos moi emotivos da infancia, na que sobrancea a elaboración
de personaxes secundarios, a caracterización realista da vida rural e a sensibilidade. Ao ano seguinte sinala que aparece As
ruínas da cidade amada (1998), de Manuel Veiga, na que o argumento xira arredor da decadencia dunha cidade galega;
mentres que en 1999 ven a luz Menú de degustación, de Ana María Arellano, onde se destaca a heteroxeneidade dos seus
relatos nos que o fragentarismo, os diferentes puntos de vista, a suspensión da tensión narrativa ou os distintos finais para
un mesmo relato son algunhas das súas características, seguido logo de Unha soa man e outros intres, de Xerardo Quintiá,
no que apunta que se agrupan relatos que reflicten problemas cotiáns da nosa sociedade como o paro, as drogas ou a
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marxinalidade, nos que hai unha grande identificación do lector co protagonista por seren contados dende o seu punto de
vista. Xa en 2000, sinala que se publicaron dous títulos: Cascas de noz, de Beatriz Dacosta, que caracteriza pola visión
feminina que domina os relatos a través dos que ofrece un mosaico das inquedanzas femininas, cunha grande elaboración
lingüística e literaria; e Rosas, corvos e cancións, de Inma López Silva, na que a busca do amor a través de personaxes
marxinais e a reivindicación da diferencia e a imaxinación son algunhas das características máis sobranceiras. De
“Abismos” sinala que comezou a finais de 2000 con tres títulos: Narradoras, unha antoloxía de vintecinco relatos de
autoras galegas actuais; Dubido se matei a Lena, de Medos Romero, un conxunto de relatos que forman “radiografías
emocionais” dunha visión pesimista da vida a través dunha linguaxe directa e de ton confesional; e Tute para catro, de
Xesús Fraga, do que salienta que son relatos que comparten espacio e tempo e ofrecen as diferentes visións duns
personaxes sobre o mesmo feito, no que é evidente a tensión entre o rural e o urbano. Remata chamando a atención sobre a
gran presencia de obras formadas por relatos entre os escritores mozos, tal vez por ser a forma máis doada de abordar a
creación. En canto ás vías temáticas sinala a diversidade con presencia do intimismo, de recreación do rural, do xénero
negro, de terror ou a construcción dun universo ficticio propio.
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Outeiriño, Maribel, “Memoria de la emigración: 40 años después del “Santa María”, Auria (Revista
mensual de Caixanova), nº 45, “Historia”, xaneiro 2001, pp. 20-25.
Despois dunha breve aproximación á historia do secuestro en 1961 do transatlántico “Santa Maria” e aos seus principais
promotores, nomeadamente centrándose no comandante Jorge de Soutomayor, pseudónimo de José Fernández Vázquez,
recóllese de forma literal unha entrevista feita en 1978 por Maribel Outeiriño a este comandante. Nela repásanse as
principais características da “Operación Dulcinea” co secuestro, durante once días do “Santa Maria” no Caribe e da que se
destaca que “sirvió para agitar políticamente al pueblo español y al portugués contra las dictaduras”.
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Ovelleiro, Luís, “Os cabezallos da imprensa do movimento galeguista até 1936”, Terra e Tempo, nº
16, xaneiro a abril de 2001, pp. 58-62.
Este artigo, que pretende ser un percorrido cronolóxico pola presencia ideoloxicamente afín ao movemento galeguista, está
estructurado nos seguintes epígrafes: “o provincialismo na prensa”, “a imprensa rexionalista” e “a imprensa nacionalista até
1936”. En cada un deles describe o ambiente político estatal no que xorden, respectivamente, o provincialismo, o
rexionalismo e o nacionalismo. Enumara as publicacións próximas a cada un destes movementos e cita os autores da
literatura galega máis relacionados con cada movemento.
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Padín, Clemente, “O corpo como signo verbal”, Amastra-n-gallar, nº 1, outono 2001, pp. 150
157.
Padín expón a realidade complexa da linguaxe para alén das simples palabras, e xustifícaa dentro do contorno
comunicativo onde estas non só se len, senón tamén se ven e se escoitan. En base a isto elabora un breve comentario
interpretativo en torno ao poema visual “PAZ=PAN”, no que unha simple variación de 45 graos nunha letra varía o sentido
no que o receptor fai unha dobre lectura progresiva partindo dun signo inicial que é referente doutro posterior, o que da
sentido ao poema, “un supra-signo que xera a actividade interpretativa”. Finalmente, e partindo deste exemplo, sinala a
pertinencia dunha visión aberta da literatura atendendo ao signo como elemento multidimensional, para facer dela unha
manifestación humana completa sen perder a especificidade.
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Padín, María, “Maizal”, O Mico, nº 1, “Relatos”, outubro-novembro 2001, pp. 60-61.
Ghumersindo todos os anos cultivaba millo na súa propiedade para ter forraxe para os porcos e gran para as galiñas, pero
sempre llelo estropeaban parellas que, ben ao aire libre ou en coche, aproveitaban a boa situación da leira para practicar o
sexo. Unha noite, xa canso de que sempre lle botasen o seu traballo abaixo, foi ver o campo e ao ver que nel retozaban un
home e unha muller decidiu botar gasolina e logo plantarlle lume ao maizal. Máis tarde soubo que
o corpo do seu fillo aparecera queimado no seu campo xunto ao dunha mociña e Ghumersindo xa non volveu saír da casa.
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Panero, Carmen, “A escritura a punto de cruz en Canon de alcoba de Tununa Mercado”, Festa da
Palabra Silenciada, nº 16, “Crítica”, 2001, pp. 112-113.
Achega á obra de Tununa Mercado, Canon de alcoba (2000), publicada na colección “As Literatas”, que se cualifica como
“libro poético e inclasificable” no que predomina o ton descritivo e contemplativo. Sinálase que está composto por
diferentes series ou partes tituladas: “Antieros”, “Espellismos”, “Soños”, “Realidades”, “Eros” e “Punto final”. Destaca da
obra as abondosas referencias culturais, así como o ton marcadamente irónico e humano á vez. Repasa a carga erótica e
sensual dos seus relatos e a importancia dos personaxes que os protagonizan, ademais da destacar a crítica da paixón polo
poder que está “caricaturizada na prepotencia masculina” onde se pode ver unha clara alusión biográfica á dictadura
arxentina que obrigou á autora a exiliarse en México.
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Patiño, Antón, “Poeta do alén”, Microfisuras, nº 13, xaneiro 2001, pp. 44-51.
Lembra o tema dunha conferencia pronunciada por José Ángel Valente na Casa de Galicia en Madrid un ano antes do seu
pasamento, centrada na imaxe do poeta dende o outro lado do espello da vida, e elaborada a xeito de percorrido biográfico
e poético. Lembra as súas alusións á posguerra ourensá e os achados literarios na biblioteca que pertencera a Basilio
Álvarez e que ocuparon un gabinete secreto na casa da familia de Valente, que se decataría anos despois da súa
procedencia. Alude tamén ao derradeiro recital do poeta no Círculo de Belas Artes de Madrid, no que recitou un poema de
amor que falaba da súa propia morte e da ausencia, e sinala que todas as súas entregas poéticas últimas transmitían o tema
da proximidade da morte e intentaban dar conta de toda a experiencia poética do seu propio devalar vital. Salienta o
reencontro con Galicia que marcou os seus últimos anos de vida e que agroma en Sete cantigas de alén, poemario que
constitúe, como toda a súa obra, “un permanente diálogo con Rosalía de Castro”. Recoñece ademais no poemario a
presencia da morte, a condensación simbólica da palabra “alén” e a referencia a outros autores como Vicente Risco, a quen
lle dedica a obra, e Manuel Antonio, un verso do cal serve de limiar a un dos poemas.
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Patiño Nogueira, Olga, “Carta a Uxío Novoneyra”, Anuario Brigantino, nº 23, “Arte, Literatura,
Antropoloxía”, 2001, pp. 543.
Emotiva carta de Olga Patiño na que se dirixe a Uxío Novoneyra para dicirlle que calquera día volverá visitar “o Courel
dos tesos cumes”, o espacio inseparábel do autor e da súa obra, ademais de chamarlle a atención sobre a capacidade que ten
de seguir, entre outras cousas, comunicando “unha natureza xamais durmida” malia a súa morte. Lembra o paseo que un
grupo de amigos fixeron no verán de 1995 dende a casa do poeta ata “O Ollo do río”, os sentimentos que lles porvocou oír
o son do carro ao lonxe e a paisaxe que os rodeaba. Remata informándoo que malia que todo segue igual entre os vivos ela
mantén a esperanza.
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Patterson, Craig, “Otero Pedrayo e a Decadencia de Occidente: morte, resurrección, manipulación”,
Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000, “Estudios”, decembro 2001, pp. 43-68.
Traballo no que se procura a influencia do filósofo alemán Oswald Spengler, concretamente da obra A decadencia de
Occidente (1918-1922), na conformación da formulación da identidade cultural galega de Ramón Otero Pedrayo. Despois
de sinalar a complexidade de estudio que ofrece o pensamento de Otero debido á súa enorme erudición e á referencialidade
das súas obras, inclúe a ambos na corrente do liberalismo filosófico, contrario ao positivismo e ao materialismo, que
proxecta o ourensán na súa defensa dos valores tradicionais da sociedade galega e na súa crítica da burguesía. A
continuación, expón as ideas de Splenger e a conexión con Otero no relativo á civilización, á cultura e á historia europeas,
ámbitos nos que o galego asume o “faustismo” espiritual, non material, do que fai gala o xermano. Ademais, rastrexa estas
vinculacións na concepción oteriana da paisaxe, do idioma e da nación e marca dúas diferencias: Otero Pedrayo non cría
que o socialismo e o comunismo fosen a culminación da historia europea e non acepta a visión de Splenger en canto á
decadencia cultural da civilización occidental, en parte porque responde a un ambicioso programa nacionalista que entendía
que Galicia estaba a renacer naquel entón como nación e como cultura.
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Pavón, Andrés, “Bakunin tamén chegou a Galicia”, Tempos Novos, nº 47, “Café con letras. Tertulia”,
abril 2001, pp. 76-79.
Recóllese unha boa parte do faladoiro celebrado no restaurante Airas Nunes de Santiago arredor da novela As rulas de
Bakunin (2000), no que participou o propio autor Antón Riveiro Coello, Dolores Vilavedra e Dionisio Pereira. Comezan
aludindo ao tema da obra que xira arredor do anarquismo, ao seu personaxe central Santi Noreste, baseado nun personaxe
real, e ao significado que a guerra civil ten acadado na literatura galega. Despois falan do estilo do autor, salientando da súa
obra aspectos como a metaliteratura, a recreación dunha época non vivida pero que ten marcada a toda unha xeración da
sociedade galega e que se achega a ela como signo de rebeldía. Remata sinalando o autor que busca un estilo propio, cunha
linguaxe persoal e íntima, e que o mellor premio que pode acadar é ter lectores que lean as súas obras.
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Pazó, Noemí, “¿U-los novos autores novos?”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Panorámicas”,
febreiro 2001, pp. 207-212.
Logo de facer referencia ás iniciativas editoriais dramáticas de 1999, ano “de sorpresas no relativo ás plataformas de
edición”, céntrase na creación literaria dramática. Así, constata cómo se repetiron os autores de sempre, como Euloxio
Ruibal e Raúl Dans, mentres que quitando a novidade de Antonio Pernas só fica “apatía e estatismo”. De seguido, procura
as causas deste escaso desenvolvemento do sistema editorial dramático: o teatro non vende, escaseza de lectores,
invisibilidade social do xénero e pouca cohesión autorial. Tamén xulga alarmante a escaseza de autores novos, que nin
sequera chegan “ós estremos do sistema”, e observa unha vez máis o desfase entre creación e publicación dunha obra. En
canto aos libros aparecidos, comenta as novidades de autores galegos, as reedicións (que afectan a autores clásicos ou a
textos escenificados polo CDG), as traduccións (distinguindo obras clásicas e obras representadas recentemente) e as
novidades da literatura dramática infantil, eiva que semella solucionarse malia que non se fixaron aínda uns criterios de
calidade.

______, “Un chanzo máis de Pedro P. Ruibó”, Revista Galega de Teatro, “Libros”, nº 26, primavera
2001, pp. 69-70
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Tras lembrar a escaseza existente de estudios sobre o teatro galego, coméntase a obra O teatro galego contemporáneo
(1936-1996), publicada en 1999. Despois, menciónase a delimitación da época a tratar neste libro e coméntanse os
problemas que presenta. Tamén se fala da estructura da obra. Así, destácase que a primeira parte fai unha aproximación á
historia do teatro galego dividida en dous bloques: o teatro da posguerra e o teatro dende Abrente. Logo, saliéntase que a
segunda parte é un apéndice de autores, grupos e obras nos que se bota en falta as referencias ás estreas de pezas traducidas
ao galego. Finalízase reflexionando sobre os problemas que presenta o volume ao unir catálogo e análise.

______, “Unha fiestra entre o mar e a morte”, Escaramuza, nº 9, primavera 2001, p. 3.
Analiza, con detalle, a presencia do mar na literatura universal, en xeral, e na literatura galega, en particular. Deste xeito,
achégase a obras como Mareiras, (1904), de Manuel Lugrís, que remata coa morte dun mozo ao atravesar a ría. Alude, así
mesmo, a Beiramar (1931) e Mourenza (1932), de Armando Cotarelo Valledor, nas que os protagonistas morren tras un
naufraxio. A seguir, cita A casa dos afogados, de Miguel Anxo Fernán-Vello e A fiestra valdeira, de Rafael Dieste.
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Paz Rodríguez, José, “Ramón Otero Pedrayo. Modelo de educador galego teórico e práctico”,
Raigame, nº 14, “Especial Otero Pedrayo”, novembro 2001, pp. 63-73.
A través da lembranza de vellos alumnos do escritor ourensán, José Paz Rodríguez expón as características de Otero
Pedrayo como pedagogo. Salienta do autor de Arredor de si o humorismo, a vitalidade, a coherencia, a simpatía, o
optimismo e a comprensión. Fai un percorrido pola etapa de Otero como alumno e, a seguir, céntrase na súa relación co
ensino como docente, describindo as distintas etapas polas que pasou. Finalmente, en “as ideias educativas de Otero”
sintetiza o ideario pedagóxico do de Trasalba e aproxímao ao movemento da Escola Nova e da Institución Libre de
Enseñanza de Giner de los Ríos.
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Pedreira, Penélope, “Un fermoso canto de ausencia”, Guía dos libros novos, nº 27, “Poesía”, marzo
2001, p. 27.
Dá conta da estructura formal do poemario de F. R. Lavandeira, Mar que evita o meu regreso (2000), prologado polo
profesor Xosé Ramón Brea Rey. Comenta que o poemario está cheo de sentimentos enfrontados, duais e mesmo
contradictorios cara á natureza, o amor e a muller, como se reflicte nos fragmentos dos poemas que reproduce. Tamén
apunta que, chegando ao final do poemario, o único que ten sentido e é perdurábel é a palabra poética, aínda que “esta
busca incesante da palabra que trascenda, ese acto de nomear, ten carácter sacrílego, pois, é ousado tentar ordenar a caótica
Natureza”. Conclúe afirmando que este volume é “un fermoso canto da ausencia, da tristeza e do medo”.

______, “Sempre en/con Eusebio”, Guía dos libros novos, nº 28, “Poesía”, abril 2001, p. 27.
Empeza Pedreira exp resando as súas reservas sobre os comentarios críticos que vai deitar sobre a bilingüe Antología
poética (2000), de Eusebio Lorenzo Baleirón, xa que este renegaba das interpretacións da poesía. Xa que logo, convídanos
a achegarnos directamente aos seus poemarios. A seguir, comenta a súa breve biografía e repasa a súa obra e os diversos
recoñecementos de que foi obxecto. Sitúao na Xeración dos 80 e salienta a singularidade da súa voz poética. Neste senso,
relaciona a súa producción con Gamoneda, Rimbaud ou Borges, coa nosa lírica medieval, con portugueses como SáCarneiro ou Pessoa, e con clásicos como Dante ou Virxilio. Así mesmo, gaba o tratamento
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que fai de temas como a morte, a natureza, a linguaxe... Comparativamente ve que Gramática do silencio (1996), publicada
por Espiral Maior, é unha antoloxía de calidade superior. Neste senso, acha que Ánxeles Penas cometeu uns erros tan
graves na traducción, que semellan propios dun traductor automático. Tamén avalía moi negativamente a puntuación.

______, “Na xeira das vangardas”, Guía dos libros novos, nº 29, “Poesía”, maio 2001, p. 24.
Comenta Pedreira que esta antoloxía, Sementeira de ronseis. Cinco poetas de vangarda (2000), xunta unha serie de textos
de calidade desigual, aparecidos nos anos de preguerra en diversas publicacións periódicas e que non volveron a ser
editados, que veñen arrequentar a nosa visión sobre un período literario de carácter netamente renovador. Sitúa os cinco
autores na Xeración do 25, a carón de Manuel Antonio, Amado Carballo, Pimentel e Filgueira Valverde, entre outros, e
salienta entre eles, por seren os máis prolíficos e vangardistas, a Otero Espasandín e a Johán Carballeira. Respecto deste,
destaca a súa vea creacionista e ultraísta e relaciónao co chileno Vicente Huidobro e o seu Altazor. Acha tamén que se trata
dun grupo moi diverso pois vai desde o neopopularismo de Denys Fernandes ata a utilización da linguaxe científica de Bal
y Gay. Como características común ao quinteto, apunta que non eran primordialmente poetas (varios dedicáronse ao
xornalismo) e que se decataron das necesidades culturais do país. De por parte, Pedreira valora moi positivamente o
prólogo de Xosé Luís Axeitos e recomenda visitar o sitio web de Manuel Forcadela
(http://www.ctv.es/USERS/mforca/home.htm) para afondar no tema das vangardas en Galicia.
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Pellitero, Laudelino, Rosa Pascual e Carlos Méixome , “Lois Tobío. Crónica dun século”, Tempos
Novos, nº 47, “Entrevista”, abril 2001, pp. 18-25.
Comeza considerando que a súa valoración do século XX é moi positiva. Logo responde a cuestións relacionadas coa
pertenza de seu pai á Academia Galega, a aspectos da vida de Rosalía, emparentada coa súa familia, para pasar a
continuación a falar do papel do Seminario de Estudos Galegos, do que é fundador, e onde confluía o papel político e
cultural deste organismo. Refírese amplamente ao papel do Partido Galeguista, á súa verdadeira vocación política ou
artística, á súa relación con Castelao, á valoración da súa figura xunto coa de Otero Pedrayo, do que considera que malia
ser conservador tamén era moi tolerante e respectuoso, para a seguir aludir a Vicente Risco, conservador de dereitas e moi
medroso polo que considera que se uniu ao réxime, así como outros persoeiros da época. A continuación, formúlanselle
variadas preguntas sobre o Consello de Galiza, o seu papel político, o Congreso da Emigración, a situación na que quedou
o Partido Galeguista e a restauración democrática, para rematar sinalando que cando lembra estas épocas tan importantes
da súa vida rexuvenece.
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Pena, Xosé Ramón, “Humanista e virxiliano”, Guía dos libros novos, nº 25, “Comunicación”, xaneiro
2001, p. 13.
Debulla o volume Beatus qui legit. Artigos xornalísticos (1998-1999), publicado pola Universidade de Santiago de
Compostela en 2000, que recolle as colaboracións de Xesús Alonso Montero en La Voz de Galicia durante os anos 1998 e
1999. Fala da vocación articulista en xornais de Alonso Montero, destaca que a metade destes “anacos de historia” están
vinculados coa Guerra Civil, o exilio e mais a represión e, finalmente, afirma que neles tamén está reflectida a loita por
evitar o esquecemento.
______,

“Profecía de Pondal”, Guía dos libros novos, nº 31 “Estudios literarios”, xullo-agosto 2001, p.

14.
Tras ponderar a importancia de Fernández del Riego na cultura galega, Pena afirma que Pondal representa unha conexión
telúrica co pasado pero que non chegou a rematar a obra da construcción dunha épica nacional. Seguidamente, apunta
algúns dos temas tratados en Con Pondal en Bergantiños (2000), como a creatividade onomástica do autor do noso himno
ou a fusión que consegue entre poesía e paisaxe. O crítico concorda co expresidente da Academia en que o aspecto máis
sobranceiro da obra do bergantiñán é a utilización dun léxico capaz de xunguir “o eglóxico e mais o cívico”.

V. 4. Publicacións en revistas

V. 4. Publicacións en revistas

Pena Santiago, Manuela, “A tradición innovadora de Ten o seu punto a fresca rosa”, Festa da
Palabra Silenciada, nº 16, “Crítica”, 2001, pp. 104-105.
Análise da obra de Mª Xosé Queizán, Ten o seu punto a fresca rosa (2000), dende o punto de vista do espacio urbano como
elemento estructural e a súa dobre dimensión de xeográfico pero tamén de vivencias, evocacións e soños dos seus
habitantes. Fala tamén da outra cidade mediatizada pola escrita de ficción, do imaxinario da novelista sobre o imaxinario
dos seus personaxes e a idea que teñen sobre a cidade que vén condicionada polas súas vivencias persoais. Destaca a
relación entre espacios e clases sociais representadas por Lucía, Petra e Charo. Sinala que o mesmo que a novela a cidade
tamén sobre unha continua construcción a través do pensamento, das evocacións e dos soños, sobre os que establece os
eixos semánticos cos que facer unha sistematización dos múltiples temas tratados: a convivencia e oposición entre público
e privado, entre o antes e o despois de todos os personaxes, entre o centro e a periferia, o rural e o urbano, que determina a
distancia entre os personaxes. Sinala que a voz narradora é unha terceira persoa externa que só en dúas ocasións deixa a
través de monólogos interiores escoitar directamente aos personaxes. Conclúe que esta novela longa é á vez tradicional e
innovadora, na que se ve un grande esforzo de creación do universo novelado e cun certo grao de didactismo buscado pola
autora nunha novela urbana, moderna e tradicional que ademais entretén.

V. 4. Publicacións en revistas

______,

“O gran caderno, atroz xoia minimalista”, Festa da Palabra Silenciada, nº 16, “Crítica”,
2001, pp. 98-99.
Achega á traducción, dentro da colección “As Literatas” de Xerais, de O gran caderno, de Agota Kristof. Explica
pormenorizadamente o argumento da obra e a técnica da autora, que considera que a estructura e as secuencias están
formuladas coma se fose un exercicio de escritura que trasladou á ficción literaria. Sinala que é unha alegoría sobre a guerra
na que dous narradores xémeos son os que escriben como exercicio por non poder ir á escola. As condicións que se impoñen
son a limitación na extensión a dous folios, durante un máximo de dúas horas e todo o que se escriba ten que ser verdade.
Sinala que o froito destas premisas é unha narrativa breve e obxectiva, porque os sentimentos quedan relegados a un
segundo plano. Salienta que estamos ante un retrado da crueldade da guerra, acentuada por estar relatada a través da visión
de dous nenos que buscan facerse impermeábeis nun contexto hostil, e onde parece que só hai lugar para os máis aptos.
Outra característica da obra que sinala é a indeterminación espacio-temporal como busca da universalización dunha novela
principalmente simbólica, con personaxes arquetípicos e carentes da parte máis humana.
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Penas, Ánxeles, “Autopoética”, Boletín Galego de Literatura, nº 25, “Creción”, 1º semestre 2001, pp.
217-229.
Reflexiona Ánxeles Penas sobre as dificultades para definir a poesía, xa que “o fenómeno poético móvese nuns terreos
riquísimos e ambiguos, de irracionalidade, de misterio e de extrañeza diante da grandeza do universo e do enigma de
existir”. Considera que a poesía se move por emocións e constitúe unha das principais formas de coñecemento,
intimamente relacionada coa natureza. Da súa poesía destaca a “participación mística co universo”, a temática amorosa, a
relación cun territorio físico e a relación equilibrada entre “terra-ceo”. A seguir, reproduce baixo o título de “Territorio”
cinco poemas numerados. Finalmente, inclúe o texto “A ollada de Picasso”, que constitúe un percorrido polos motivos que
inspiraron ao xenial pintor español, sobranceando a influencia da súa estadía na Coruña. Tamén dedicado a Picasso é o
poema co que pecha a súa colaboración no Boletín Galego de Literatura, trátase da composición titulada “A poética da
ollada”.
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Pereira, Alonso, “O siñor Afranio, de Alonso Ríos”, O Mico, nº 1, “Un libro, un home”, outubronovembro 2001, pp. 27-30/39-42.
Artigo sobre o libro O siñor Afranio, ou como me rispei das gadoupas da morte (1996), publicado en A Nosa Terra. Faise
un percorrido pola vida do autor ao mesmo tempo que se comenta este “diario”, que relata as vicisitudes dunha fuxida de
tres anos da xustiza, desde un punto de vista tanto literario coma humano, dado o marcado carácter vivencial do escrito.
Ofrécense tamén datos sobre a súa actividade política e social, así como unha breve biografía.

______, “Ulises atlántico”, O Mico, nº 2, decembro 2001-xaneiro 2002, “Análise”, pp. 11-16.
Achegamento ao mito grego da Odisea en clave comparatista no que se establece unha liña de coincidencias descritivas
entre a obra de Homero e a paisaxe galega, ofrecendo deste xeito unha lectura segundo a cal a viaxe de Ulises tería
rematado no noroeste da Península Ibérica, logo de atravesar o Mediterráneo e visitar as Illas Canarias e Madeira. A análise
toma fundamento nas pretensións do autor grego de amosar un mundo descoñecido e bretemoso como camiño metafórico
necesario para retornar aos valores morais perdidos na época.
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Pereira Valcárcel, Manuel, “A corrente da vida”, Guía dos libros novos, nº 29, “Poesía”, maio 2001,
p. 25.
Infórmase de que Vicente Araguas é un autor polifacético que tocou, na súa xa longa andaina, a crónica, a narrativa, a
crítica e mais a poesía. Seguidamente, indícase que en Río matinal (2000) parte dunha anécdota para construír un poemario
cargado dun lirismo denso, que non obstante non exclúe a dimensión épica, que fai desta a mellor obra poética deste autor
instalado en Madrid. De por parte, sinálase que o poemario utiliza no seu avance, comparado co fluír dun río, técnicas
cinematográficas. Procúraselle tamén relación coa crónica por estar conformado por unha sucesión de “sombras de
catástrofes” elípticas.
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Pérez Alberti, Augusto, “A paisaxe xeográfica en Otero Pedrayo”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp.
49-53.
Análise das principais ideas xeográficas verquidas por Ramón Otero Pedrayo nos seus escritos. A través de numerosas citas
de obras de Otero, Augusto Pérez Alberti dános a coñecer os factores que o de Trasalba entendía como esenciais na
configuración dunha paisaxe, salientando especialmente a importancia que lle concedía á interacción do home coa terra.
Cita, ademais, as principais influencias recibidas por Otero e compara a visión oteriana da xeografía coas tendencias actuais.
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Pérez Pérez, Noemí, “Maximino Cacheiro Varela (editor e limiar). Os escritores galegos e
Iberoamérica”, Boletín Galego de Literatura, 25, “Libros”, 1º semestre 2001, pp. 207-211.
Despois de presentar as liñas xe rais que presiden esta obra de Cacheiro Varela, refírese Noemí Pérez ás orixes e evolución
da emigración galega ao continente americano, destacando que os emigrantes galegos sempre quixeron manter relación coa
terra de orixe. A seguir, describe a relación coa emigración de Pura Vázquez, Nélida Piñón, Luz Pozo, María do Carme
Kruckenberg, Xabier Alcalá, Isaac Otero Rodríguez e Víctor Freixanes. En case todos eles, indica o contacto que mantivo
con escritores sudamericanos.
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Pérez Prieto, Victorino, “O pensamento de don Ramón Otero Pedrayo”, Grial, nº 152, Tomo
XXXIX, outubro-novembro-decembro 2001, pp. 557-573.
Amplo artigo dedicado a analizar distintas características do pensamento de Otero Pedrayo e que, segundo se indica a pé de
páxina, corresponde fundamentalmente ao relatorio que o articulista presentou nun congreso sobre Otero Pedrayo no seu
vixésimo quinto cabodano. Céntrase principalmente en describir o seu talante humanista e cristián ao mesmo tempo; a súa
actitude romántica; a súa vivencia da natureza, pola que sentía un amor telúrico e cósmico; e, finalmente, a visión
profundamente católica que tiña sobre Galicia. Todos estes aspectos ponos en relación coa súa traxectoria vital e tamén
literaria, xa que ao tratar sobre os distintos aspectos do seu pensamento vai dando conta daquelas obras nas que mellor se
reflicten. Así mesmo, menciona algunhas influencias na súa ideoloxía e a admiración que sentía por Chateaubriand,
comentando que precisamente cando morreu lle atoparon nas mans un libro do autor francés. Ademais disto ao longo de
todo o artigo vai intercalando as opinións que sobre el tiñan algúns dos seus coetáneos, así como algúns estudiosos da súa
obra e figura.
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Perozo, Xosé Antonio, “Autopoética”, Boletín Galego de Literatura, nº 25, “Creación”, 1º semestre
2001, pp. 231-239.
A biobibliografía de Xosé Antonio Perozo está seguida dunha Autopoética na que recoñece que a todos os escritores lles
gusta falar da súa propia obra, ademais de afirmar que “a obra de arte, ou se explica por si mesma ou non paga a pena o que
teña que contar”. Afirma que o proceso de creación literaria é un enigma que co tempo acabarán desentrañando os
científicos. Canto á súa definición como escritor, destaca “o exercicio de converter a realidade en fantasía de xeito que esa
fantasía non traizoe a realidade nin a realidade estrague a forza fantástica da historia que trato de contar”. Tamén se
autodefine pola ironía, polo erotismo e pola intuición. Coa reivindicación destas dúas últimas características pecha a súa
autopoética. A seguir inclúe un fragmento de Martázul titulado “Estación de partida”. O texto está escrito baixo a forma de
corrente de conciencia e narrado por Martázul, unha moza que nos describe unha viaxe en tren dende Madrid ata Vigo.
Durante ese percorrido coñece personaxes cos que imaxina vivir situacións eróticas, alén de aludir aos seus propios
problemas.
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Pino, Margarita, “Teatro e exclusión social”, Revista Galega de Teatro, nº 26, primavera 2001, pp.
13-19.
Princípiase salientando as vantaxes que o teatro pode ofrecer aos colectivos menos favorecidos da nosa sociedade:
fomentar a creación colectiva, desenvolver a imaxinación... Logo dáse unha definición do teatro e márcanse os seus
obxectivos. Tamén se sinala cales son os grupos máis desfavorecidos e como o teatro facilita a reflexión sobre o ser
humano. Termínase mencionando as fases que seguen as actividades teatrais levadas a cabo por colectivos de risco de
exclusión social.
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Piñeiro, Antonio, “Luís G. Tosar: madeira do noso canto”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº
47, “Ourensáns do mes”, marzo 2001, p. 42.
Artigo que se centra en describir o poeta Luís González Tosar salientando que “é un poeta especialista na esculca das
palabras” que “arrecende ourensanía alá por onde vai” e que está á fronte do PEN Clube de escritores galegos.

______, “A casa de Curros na palabra de “Calcorra”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 55,
“Auria das letras”, novembro 2001, pp. 18-23.
Antonio Piñeiro reproduce o testamento –redactado polo ínclito “Calcorra”– de José María López de Curros –pai do poeta
Curros Enríquez–, datado en Celanova o 30 de San Martiño de 1888 –dez días antes do seu pasamento–, no que se observa
a súa exacerbada relixiosidade. Asemade, indícase que este documento nos achega información de cómo adquiriu a casa
onde “está chamado a se asentar o Museo dos Poetas”, apoiado con fotografías deste futuro museo de Celanova.
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Piñeiro, Ramón, “O galeguismo”, Grial, nº 150, Tomo XXXIX, abril-maio-xuño 2001, pp. 153
163.
Reprodúcese neste artigo un capítulo das Memorias de Ramón Piñeiro preparadas por Carlos Casares a partir de cintas
gravadas durante anos. Nel Ramón Piñeiro recorda con nostalxia a época final da República cando, aínda moi novo,
comezou a interesarse polo galeguismo e a participar nel activamente, feito que lle permitiría coñecer a moitas persoas
relacionadas con este movemento. Sinala así que algúns dos persoeiros que máis influíron nel foron Castelao, Ramón Otero
Pedrayo, Ánxel Fole e Ramón Cabanillas, entre outros. Comenta tamén cales foron os xornais e libros que naquela época o
marcaron máis, destacando dos primeiros El sol, El Pueblo Gallego, A Nosa Terra, El Heraldo de Ourense e a revista Nós;
e dos segundos Teoría do nazonalismo galego, de Vicente Risco, aínda que indica que non está plenamente de acordo con
el e aclara que o que lle interesaba do galeguismo era a defensa dos dereitos políticos de Galicia que resume na defensa da
súa personalidade cultural e no exercicio do autogoberno.
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Pisón, Xesús, “Os monstros do Penido Vello”, Alquimia. Revista de creación literaria, artes gráficas
e pensamento, nº 3, “Teatro”, primavera 2001, pp. 14-15.
Teatro breve, escrito en parágrafos dunha e dúas liñas, no que se nos amosa unha alegoría do destino dos homes, no que a
cobiza dos monstros que moran no Penido Vello –estrañas criaturas con corpo de home e cabeza de animal– é
o de fuxir dese inferno.
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Pociña, Andrés, “Problemas de traducción poética: o exemplo de Cabanillas”, Madrygal, nº 4,
“Artigos”, 2001, pp. 95-98.
Primeiramente faise unha digresión na que se fala dos xa comúns problemas que presentan as traduccións. Despois disto
céntrase nas pezas, sobre todo líricas, que traduciu para o galego Ramón Cabanillas. Compara os seus traballos con outros
para resaltar a calidade das traduccións feitas polo poeta galego.

______, “Notas para unha poética de Eduardo Moreiras”, Clave Orión, nº VII-VIII, anos 20012002,
pp. 61-84.
Achegamento ás claves da poesía galega de Eduardo Moreiras, da que sinala a súa dificultade, marca esta que pode ser
unha das causas da marxinación dunha obra que, na súa opinión, merecería máis estudios, segundas edicións e mesmo a
dedicatoria do Día das Letras. Para elaborar este traballo, parte tanto dos catro poemarios galegos que publicou o autor
coma, sobre todo, da súa obra a xeito de diario Follas de vagar. Xornal (1969-1970), publicada en 1972. Deste xeito,
adéntrase na poética do escritor a través de diferentes apartados que abordan: a súa concepción da arte, que para o poeta
enche de sentido a existencia humana; da poesía, como manifestación artística máis interesante e na que procura o ideal da
“poesía núa” e o diálogo con outras artes; do proceso creativo, que cualifica de loita pola liberdade e como un traballo
sintético e aberto (en canto aos resultados) que busca ordenar o caos da
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vida, ademais doutros aspectos como os escritos realistas, os receptores e os xéneros literarios ou a complexidade da crítica
literaria. Así mesmo, esta análise das Follas de vagar complétase cunha recompilación das fontes do autor a través dunha
lista dos escritores citados, aludidos ou comentados na obra, na que destaca a cantidade e a variedade, a preferencia polos
poetas españois contemporáneos, polo Unamuno filósofo, pola literatura francesa e pola cultura oriental. Finalmente, fai o
mesmo coa literatura galega, na que sobresaen as referencias de Moreiras a Cunqueiro, Celso Emilio, Fole e Pimentel.
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Pociña López, Andrés Xosé, “Bordouxhe, M.: A muller de Gilles”, Madrygal, nº 4, “Recensións”,
2001, pp. 200-201.
Faise inicialmente unha longa digresión sobre o amor, a súa importancia cando se posúe e o desacougo cando perde.
Despois céntrase nesta pequena novela para sinalar as súas principais características. Finalmente céntrase no labor do
traductor ao que louva grandemente.
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Ponte, Iván, “A Fonte”, O Mico, nº 1, “Relatos”, outubro-novembro 2001, p. 61.
Describe a violenta morte de Pepe, un home encargado de acender e manter o forno dunha fábrica. Este foi sorprendido
polas costas cando estaba abaixado para beber dunha fonte e estivo alí presionado ata que o seu corpo rebentou. De todas
formas nos escasos tres minutos que tardou en expirar aínda se preguntou quen sería agora o encargado do forno da fábrica
e quen queimaría como el tiña pensado facer.
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Ponte Far, Xosé A., “Lembranzas maternas, recunchos emocionais”, Guía dos libros novos, nº 25,
“Poesía”, xaneiro 2001, p. 26.
Descrición do libro de poemas de Xesús Rábade Paredes titulado Os dedos dos loureiros (2000), co que o autor atinxiu o
accésit de poesía no Premio Miguel González Garcés de 1999. Considera que o poemario é un profundo e sentido pranto
pola morte da nai, no que tamén se presenta un mosaico temático integrado tamén con reflexións sobre a existencia e a
evocación crítica á Guerra Civil.
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Postigo, Mª Josefa e Carmen Blanco, “La actividad cultural gallega en las publicaciones de 2000”,
Madrygal, nº 4, “Crónica”, 2001, pp. 145-148.
Artigo no que se citan os contidos das publicacións A trabe de ouro, Cuadernos de estudios gallegos, Dorna, Encrucillada,
Grial, Revista Galega de Filoloxía, Revista Galega do Ensino, Tempos Novos, Unión libre e Verba.
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Pozo Garza, Luz, “O diálogo infinito”, Clave Orión, nº VII-VIII, anos 2001-2002, pp. 86-100.
Analiza a intertextualidade existente entre a súa propia obra e a poesía feminina hispanoamericana de Alfonsina Storni e
Juana de Ibarbourou. Respecto da primeira, establece esa relación en base á obra Mar da Prata (1938), primeiramente, co
epitafio “Aquí descanso yo”, no que a poeta se libera dos sentidos ante unha morte anunciada. A seguir, traza unha serie de
paralelismos entre os poemas “Voy a dormir”, da arxentina, e “Sois sage, o ma Douleur”, de Baudelaire, e algúns poemas
propios de Últimas palabras. Verbas derradeiras (1976). Segundo Luz Pozo, ademais da presencia da Morte (que en Storni
e Baudelaire significa a fuxida, en alianza coa Terra e a Dor, para facer fronte a un exterior hostil), comparten tanto a
atmosfera poética coma a “simultaneidade dos estados de ánimo” e o “contrapunto dos procesos espirituais nesa partitura,
mesmo musical, das mútuas relacións artísticas”. En canto a Juana de Ibarbourou, cre que se fai presente en Ánfora (1949),
primeiro libro de Luz Pozo. Da escritora uruguaia, que a galega coñeceu por medio dunha antoloxía na xu ventude, destaca
a liberdade expresiva, a limpeza formal, o tratamento dos elementos da natureza (en especial a sensualidade da ligazón do
poeta e a natureza) e o panpsiquismo (isto é, “o sentido de permanencia e transformación”), xa presente na poesía bárdica.
Precisamente, é este útlimo trazo o que encontra no soneto “La espina”, aparecido na revista viguesa Mensajes de poesía en
1948, co que a poeta galega se insere nunha tradición poética, non só visitada polos bardos irlandeses e Ibarbourou, senón
tamén por Bécquer, Gerardo Diego ou Álvaro Cunqueiro.
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Prado, Julio, “Poesía ourensana en Venezuela”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 48, “Auria
das letras”, abril 2001, pp. 38-39.
Recóllense cinco poemas en galego, tirados do libro Lembranzas e mais un en español de Naufragio de silencios, do
emigrante ourensán Julio Prado. Con referencia á súa biografía destácase que dirixe en Venezuela o semanario cultural
Epicentro co que dá a coñecer a literatura galega en Venezuela.
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Puñal, Belén, “Luísa Castro. Cando o éxito agarda fóra”, Tempos Novos, nº 45, “Voces e Culturas.
Entrevista”, febreiro 2001, pp. 66-69.
Entrevista a Luísa Castro na que se trata, sobre todo, o tema da lingua utilizada pola ecritora nas súas obras. Defínese como
autora en castelán que reflicte a dificultade de vivir escribindo obras en galego. Aínda así expresa o seu desexo de poder
escribir na súa lingua naturalmente sen que isto teña ningún tipo de intención. Logo pasa a falar sobre a participación das
mulleres na literatura, anque ínfima molesta para algúns sectores. Remata salientando o carácter individual das súas obras,
nas que non quere falar por un colectivo senón por ela mesma.

______, “Crónica dunha rodaxe. O lapis atrapador de conciencias”, Tempos Novos, nº 52,
“Cataventos”, setembro 2001, pp. 6-8.
Con motivo da rodaxe de parte da adaptación cinematográfica de O lapis do carpinteiro de Manuel Rivas en Santiago,
comenta certas cuestións relativas ao filme, sen deixar de facer especial mención ao escritor coruñés e ao director do filme
Antonio Reixa. Apunta que estes “comparten conviccións”, pondo de relevo a admiración de Reixa polo “narrador do
silencio, das pequenas historias que se perden no recordo dos pequenos grandes heroes”. Asemade, lembra a presentación
da película en Madrid, salientando que o polifacético director a cualificou como
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“unha aposta pola innovación”. Por outra banda, alude ao presuposto e ao papel de María Adánez como Marisa Mallo, un
dos personaxes da obra.
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Queipo, Xavier, “As torres do silencio”, Alquimia. Revista de creación literaria, artes gráficas e
pensamento, nº 3, “Narrativa”, primavera 2001, pp. 17-21.
Relato de ambientación exótica, no que un personaxe describe, durante a súa viaxe a Bombai, as súas visións –
nomeadamente do espectáculo mortuorio que ten lugar nas torres que dominan Malabar Hill–, experiencias e reflexións
persoais.
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Quintáns S., Manuel, “Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero”, Revista Galega do Ensino, nº
30, “Recensións”, febreiro 2001, pp. 181-186.
Comeza comentando os sinceros agradecementos que contén esta obra recompilatoria coa que se lle quixo facer unha
homenaxe a Alonso Montero, publicada no ano 2000, Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso
Montero. Salienta, ademais, o xúbilo e o inconformismo dende os que foi escrita. A continuación, presenta o libro como un
escrito “de evocación e lembranzas”. Louva os acertos das coordinadoras e editoras: Rosario Álvarez e Dolores Vilavedra.
Así mesmo, recolle as opinións que sobre o homenaxeado expoñen Isaac Díaz Pardo, Carlos Casares, García Sabell, Antón
Santamarina, Borobó, Méndez Ferrín, Luis G. Tosar, Antía Cal Vázquez, María Fernanda Santiago e Fernández del Riego.
Engade eloxios referidos ao rigor que Alonso Montero amosou sempre no seus traballos. Finalmente, volve a insistir na
admiración que todos os participantes senten polo homenaxeado.
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Rábade Villar, María do Cebreiro, “Límites e posibilidades dun estudio tipolóxico das antoloxías
poéticas: o caso galego”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000, “Comunicacións”, decembro
2001, pp. 205-224.
Partindo da premisa metodolóxica do “holismo local”, o obxectivo deste traballo é a formulación de hipóteses sobre
o papel das antoloxías poéticas galegas dende a crenza de que esta modalidade funciona como índice sistémico. Así
mesmo, na introducción sinala a importancia que ten a fórmula antolóxica na literatura galega como instrumento de
conscienciación identitaria, dada a nosa condición cultural periférica. A delimitación tipolóxica que establece seguidamente
a autora responde aos seguintes parámetros: antoloxías-balance e antoloxías-manifesto; antoloxías xeracionais,
panorámicas e temáticas; autoantoloxías, antoloxías individuais e antoloxías de homenaxe; e antoloxías brancas. Nas
conclusións finais, xustifica este método de traballo indicando que a aplicación de novos parámetros viría contrastar as
hipóteses existentes, de aí que considere un procedemento beneficioso especialmente en ámbitos de estudio tan recentes
como o explorado. Un índice das antoloxías de poesía galegas dende o Rexurdimento ata a actualidade pecha este traballo.
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Raña, Román, “As cousas secretamente nomeadas”, Guía dos libros novos, nº 25, “Poesía”, xaneiro
2001, p. 25.
Afirma que o poemario O tempo demorado nos marmelos (2000), de Henrique Rabuñal, é un volume de lenta poesía que
está xebrado en seis seccións das que o recensionista se centra nas tres primeiras –“A memória do grilo”, “Ante
o caos e a escureza” e “Memória do peregrino”– dado que o autor expresa nelas a proximidade das cousas máis íntimas.

______, “Unha obra feita con paixón”, Guía dos libros novos, nº 26, “Poesía”, febreiro 2001, p.
25.
Coméntase o poemario Libra (2000) de Gonzalo Navaza afirmando que é un libro de poemas plural con diferentes temas e
tendencias –intimista, optimista, irónica, etc.– e cualifícao como “fondosamente rico” e cheo de paixón ______,
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sinalando que estes poemas epigramáticos conforman un “libro intelixente, pletórico de lentes e silenciosas presencias”.

______, “Unha ‘hitzezko zubiá’ entre nós”, Guía dos libros novos, nº 27, “Poesía”, marzo 2001,
p. 28.
Saúda con ledicia a publicación da antoloxía A ponte das palabras, poesía vasca 1990-2000/Hitzezko zubia, Euskal poesia
1990-2000, que foi realizada por Jon Kortazar, a partir dunha selección de vinte poetas vascos que publicaron as súas
primeiras obras no decenio que o título anuncia. Sinala que os encargados de traducir ao galego as súas composicións foron
Rafa Villar, Marilar Aleixandre e Eduardo Estévez, que estiveron axudados polo xa citado profesor vasco, que tamén é
autor do prólogo desta colectánea, completada cun apéndice que enuncia os libros ou opúsculos editados por cada autor, así
como outro cronolóxico, no que se recolle a obra e a data de publicación. Cita os autores escolmados e fai certos
comentarios sobre a súa poesía, que fala da “violencia da soidade, mais tamén da sociedade violenta que embrutece e
amordaza, que esmaga e que confina a voz do poeta á súa marxinalidade orixinaria”.

______, “Crónica dun século”, Guía dos libros novos, nº 28, “Biografía”, abril 2001, p. 7.
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Cualifícase Xosé Trapero Pardo. A crónica dun século (2000), de Ana María Rodríguez Rivas, de biografía “moi extensa e
minuciosa” sobre un personaxe escasamente coñecido fóra da bisbarra luguesa a pesar da súa importancia. Seguidamente
explícase que a obra está dividida en dúas partes: unha dedicada á información biográfica e outra destinada a analizar a súa
producción, na que se inclúe unha selección de textos centrados na creación de Pelúdez, unha personalidade ficticia desde a
que analizaba a actualidade. No relativo á súa vida, lémbrase a estadía formativa no seminario de Mondoñedo, a amizade
con Cunqueiro e o seu traballo en medios de comunicación conservadores antes da Guerra Civil e en El Progreso.
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Real Pérez, Beatriz, “A traducción e os textos traducidos ó galego no período 1907-1936”, Viceversa,
nº 6, “Teoría e historia da traducción”, 2001, pp. 9-36.
Elabora un estudio das publicacións das traduccións ao galego entre 1907 e 1936, dende os primeiros textos, que teñen un
carácter meramente testumuñal, debido á marxinalidade das publicacións que os recollen, ata aqueles que apareceron nas
publicacións A Nosa Terra e Nós, a través dos cales se pode constatar que a consolidación de publicacións galeguistas tivo
moito que ver coa recuperación da actividade traductora. Así mesmo, propón unha clasificación dos textos traducidos nesta
época, atendendo á tipoloxía, segundo a cal distingue traduccións clásicas, relixiosas e de autores contemporáneos, e a
lingua de orixe, que pode ser o catalán, o portugués ou o alemán, entre outras. Por outra banda, reflexiona sobre os criterios
de selección, nacionalismo, celtismo e vangardismo, que condicionaron a actividade traductora e que demostran que as
diferentes publicacións “obedecían a un proxecto máis ambicioso e máis interesado que o mero trasfego cultural”, para
concluír que as traduccións non son o único camiño nin o máis importante de penetración de influencias alleas, senón que é
unha fórmula das máis calculadas para intervir nunha cultura determinada, máis concretamente no caso galego, para
propiciar un dicurso diferenciador: “o traductor ou inductor da traducción ten prevista con anterioridade a función que lle
asigna no sistema receptor.
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Rego Nieto, Miguel, “O Don Ramón orador”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp. 61-63.
Artigo centrado na oratoria de Ramón Otero Pedrayo, no que o articulista escribe dende o coñecemento persoal do de
Trasalba, ao que cualifica como o máis grande orador que ten escoitado. Afirma que “na oratoria de Don Ramón
xuntábanse a elocuencia, a sabiduría –que era moitísima-; e o saberlle transmitir ós oíntes a emoción ó referirse á nosa
Terra”. Finalmente, lembra a variedade de temas sobre os que ten falado Otero, así como a diversidade de lugares nos que o
fixo.
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Regueira, Moncho, “Semblanza e obra de catro poetas”, Cátedra. Revista eumesa de estudios, 2001,
pp. 79-100.
Achégase á figura de catro poetas galegos de diferentes épocas que dalgunha maneira asociaron a súa biografía á vila de
Pontedeume. Fai unha semblanza de cada un deles, ao tempo que reproduce algúns dos seus textos. Trátase de Roi Gómez
Freire, trobador relacionado cos Andrade; Esteban Coello, natural de Ribademe (A Capela) e trobador ao que se lle debe un
dos máis grandes conxunto poético das cantigas medievais; Diego Antonio Zernadas e Castro, que exerceu como sacerdote
en San Martiño de Fruime e que é unha das figuras prominentes do século XVIII galego; e, finalmente, Enrique Chao
Espina, poeta vivariense do século XX que pertenceu á Academia da Lingua Galega, autor de dous libros e grande
admirador de Pontedeume, vila á que lle dedicou algunha obra.
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s

Regueiro, Natalia, “Nas irradiacións do Lume vital de Claudio Rodríguez Fer”, Clave Orión, nº VIIVIII, anos 2001-2002, pp. 101-109.
Reseña do traballo de Olga Novo O lume vital de Claudio Rodríguez Fer (1999), libro co que unha vez máis se achegou á
vida e á obra do escritor e profesor. Mais, como se apunta no comezo, trátase esta vez da aproximación máis completa e
elaborada do conxunto da metapoética de Rodríguez Fer que, en forma de ensaio-antoloxía, ofrece as claves esenciais para
entender a súa traxectoria. Sinálase, así mesmo, que a autora é quen de enfíar todas as facetas do autor dende unha análise
interdisciplinar que entende a vida e a obra como un todo, respondendo así ao propio carácter plural do lugués.
Seguidamente, enumérase toda unha serie de trazos característicos deste, que cómpre estender ao mesmo traballo da
ensaísta, de quen se destaca a admiración e o entusiasmo cos que encarou este libro e outros estudios anteriores sobre a
mesma temática. Tamén se pon énfase na “prosa suxerinte e plurívoca” de grande plasticidade na que a poesía e o ensaio
van da man e na cantidade de referencias que se empregan para poder cubrir todas as facetas vitais do autor. Tras se referir
á estructura do libro, conclúese que en Rodríguez Fer todo se reduce á “integridade do amor” nas súas diferentes
manifestacións, por iso nada mellor que a “sutil e penetrante sensibilidade analítica e estética” de Olga Novo para poder
comprendelo.

______, “Unha lírica viaxe de interrelacións múltiples”, Grial, nº 149, Tomo XXXIX, “Libros”,
xaneiro-febreiro-marzo 2001, pp. 115-118.
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Despois de facer unha breve descrición da tradición poética en Islandia, alude a Auroras boreais (Escolma de poesía
islandesa moderna e contemporánea) (2000). Deste libro, ideado por Arturo Casas, quen tamén colaborou na traducción,
destaca o gusto estético e o labor filolóxico. Así mesmo presenta aos poetas escolmados dentro de distintas tendencias
estéticas e subliña que moitos deles son máis músicos que literatos. Conclúe indicando que se trata dun volume cheo de
matices, con posibilidades discursivas varias e cunha poética auténtica e singularizadora.
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Requeixo, Armando, “Tempo de Angor”, Tempos Novos, nº 44, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”,
xaneiro 2001, p. 83.
Primeiramente alúdese á publicación do libro de Luís Rei Núñez Expediente Artieda (2000), publicado pola editorial
Xerais. Logo faise un pequeno resumo da bibliografía do autor, dende os seus catro poemarios ata os estudios de
investigación, periodismo, ensaio e viaxes. Deste xeito pásase á aproximación á obra distinguida co premio Xerais de
Novela, comezando pola trama argumental que define como “a liquidación dun comando antifranquista polas forzas
represoras e a vinganza desas mortes por un heroe da resistencia”. Séguese destacando o escenario de esperanza de tempos
mellores. Remátase salientando a multiplicidade de narradores e ópticas que aparecen na obra.

______, “Un abismo literario”, Tempos Novos, nº 45, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, febreiro
2001, p. 73.
Dá a benvida á nova serie Abismos, da colección Peto de Xerais, dentro da que sinala que se publicaron tres novas obras:
Tute para catro (2000), de Xesús Fraga; Dubido se matei a Lena, de Medos Romero e o volume colectivo Narradoras. A
seguir céntrase nas dúas primeiras, sinalando Xesús Fraga se estrea como narrador nesta serie de relatos; da segunda indica
que son sete relatos breves de ambiente vilego, nunha sociedade na que parece non pasar
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nunca nada, dá os títulos dos relatos e describe os ambientes que se crean arredor de lugares como o barultramarinos do
lugar, onde se botan as partidas de tute, os partidos entre os mozos da parroquia, as verbena, etc.

______, “Todo Castelao”, Tempos Novos, nº 46, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, marzo 2001, pp.
70-71.
Artigo que se refire á serie de obras que Galaxia publicou en seis volumes da bibliografía de Castelao co título Obras
Castelao (2000). Vai desglosando os diferentes volumes destacando do primeiro, segundo e quinto, que recollen obras moi
coñecidas polos lectores tanto de narrativa como teatrais. Deste xeito no primeiro volume destaca a aparición de Un ollo de
vidro, Cousas, Retrincos, Os dous de sempre e Os vellos non deben de namorarse, xunto con outros textos recuperados que
aparecen baixo o título “Apéndices”, con edición crítica a cargo de Manuel Rosales. Do segundo volume díse que está
dedicado por completo a Sempre en Galiza xunto co estudio introductorio de Henrique Monteagudo. Despois ocúpase do
quinto volume onde se reproduce o “Diario 1921” e outros escritos sobre a arte. Do cuarto volume que leva por subtítulo
“Palestras de Arte” sinala que nel se transcriben os seus discursos parlamentares e políticos, mentres que no sexto se
presentan duascentas setenta e catro cartas de Castelao. Remata aludindo aos responsábeis desta edición coordinada por
Henrique Monteagudo, subcoordinada por Carme Varela, María Cuquejo e Belén Fortes. Finaliza sobranceando os dous
últimos volumes “Para ler a Castelao” nos que se agrupan traballos sobre a vida e a obra do rianxeiro.
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______,

“Xosé María Díaz Castro poeta de preguerra”, Madrygal, nº 4, “Artigos”, 2001, pp. 99

109.
Breve artigo no que se repasa a producción poética de Xosé María Díaz Castro, sobre todo incidindo na producción anterior
á guerra civil, por ser a máis descoñecida. Reproduce moitos destes poemas espallados por publicacións para concluír que
este autor pertence á Escola Poética do Seminario de Mondoñedo, e di que é un dos maiores cultivadores do paisaxismo
humanista, por máis que en moitos aspectos supere amplamente esta corrente poética.

______, “Sementeira de ronseis. Teresa López”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000,
“Libros”, decembro 2001, pp. 337-339.
Dá conta do traballo de Teresa López, Sementeira de ronseis (2000), obra da que sinala que segue a liña da recuperación de
escritores do pasado que xa caracterizara as súas obras anteriores. Do comentario da “Introducción da autora” a esta
escolma de poetas vangardistas ignorados resalta a calidade na análise e na exposición, mais detecta algunhas carencias na
información biográfica, bibliográfica e ecdótica, así como a falta dunha historia hemerográfica dos textos compilados. De
todos os xeitos, recoñece un labor que vén botar luz xunto con outros traballos sobre a temática abordada.
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Requejo, Laura, “La dificultad de editar en otras lenguas”, Delibros, “En portada”, nº 147, outubro
2001, pp. 32-35.
Comézase achegando os datos sobre os libros vendidos en España nas diferentes linguas deste país. Despois analízanse as
características dos libros publicados en linguas minoritarias entre as que se salientan a reducida dimensión do mercado, o
aumento do custe das edicións, a reducida esperanza de vida destes libros ou a forte presencia das edicións institucionais e
asociativas. Logo saliéntase que a normalización lingüística do galego, eúscaro e catalán potencia a edición de obras
escritas nestas linguas. Tamén se comentan os intentos por acadar a diversificación temática e remátase sinalando a
importancia da edición dos libros de texto dentro da producción das linguas minoritarias.
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Ríos, Xulio, “Lois Tobío, entre nós”, Eco, nº 123, agosto 2002, p. 35.
Con motivo da homenaxe que se lle brindou no Ateneo de Madrid, o director do Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional (IGADI), Xulio Ríos, lembra a personalidade de Lois Tobío, a quen define como “un deses
galegos que sinten a Terra máis alá do territorio, que se identifica coa sociedade máis alá das xentes” e de quen destaca “o
seu compromiso galeguista e universalista”. Salienta o seu talante aberto e inquedo cara ao ext erior e lembra a súa estancia
en Alemaña e no exilio, dende onde escribiu artigos de temas internacionais que publicou no xornal El Día de Montevideo
e participou nas emisións de Radio Ariel. Destaca tamén a súa participación na fundación da sección de estudios de política
internacional e diplomacia no Instituto Ruiz de Alarcón en México e a súa análise do europeísmo de Feixoo nun ensaio
publicado na revista Galicia do Centro Galego de Bos Aires en 1964. Finalmente agradécelle o apoio que lle brindou ao
IGA DI dende a súa constitución porque coma el mesmo sentenciaba “pechados na casa non conseguiremos nada”.
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Rodríguez, Anaír, “Reivindicando a autoría”, Tempos Novos, nº 50, “Crítica. Voces e Culturas.
Libros”, xullo 2001, p. 78.
Breve achega a Narradoras (2000), publicada por Xerais na Colección Abismos, que recolle “vintecinco relatos curtos de
autoras galegas” da última década de XX. Salienta, especialmente, que esta antoloxía, moi heteroxénea, veña “ocupar un
baleiro no noso sistema literario”.
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Rodríguez, Luciano, “Luz de facer memoria. Manuel Álvarez Torneiro”, Anuario de Estudios
Literarios 1999, “Libros”, febreiro 2001, pp. 251-252.
De entrada, sitúa o autor no sistema literario galego e cita os dez poemarios que deu ao prelo para sinalar que a súa poética
se pode estructurar en dous blocos: unha poesía social do cotián e o conflictivo e unha poesía da memoria, que centra
totalmente Luz de facer memoria (1999). En concreto, sostén que é a memoria da vivencia e a experiencia que se salva da
morte pola palabra. De seguido, atopa no volume as figuras fundamentais da súa biografía e unha expresión coidada. Para
acabar, fai un único libro temático, “o libro capital da memoria”, cos seus últimos catro poemarios.

______, “Federico García Lorca e Aquilino Iglesia Alvariño”, Boletín Galego de Literatura, nº 25,
“Notas”, 1º semestre 2001, pp. 133-146.
Describe brevemente as estadías de Federico García Lorca en Galicia, algunha para impartir conferencias e outra como
membro dunha compañía teatral. Luciano Rodríguez refírese, ademais, ás relacións do poeta e dramaturgo andaluz cos
intelectuais galegos, que o impulsaron a crear os Sete poemas galegos. Finalmente, reproduce poemas de Aquilino Iglesia
Alvariño nos que se percibe a influencia de Lorca.
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______, “Libra. Gonzalo Navaza”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000, “Libros”, decembro
2001, pp. 340-345.
Comeza esta recensión de Libra (2000) subliñando a importancia da habelencia lingúística que atesoura Gonzalo Navaza e
que xa está reflectida en títulos anteriores. Así a todo, tamén aclara que os mecanismos lingüísticos aos que recorre non son
clave na súa obra, senón ferramentas en función do contido. En concreto, nesta obra encontra temáticas comúns con a
Fábrica íntima (1991) e A torre da derrotA (1992), como “A fraxilidade e o perentorio da vida” pero tratadas dende “unha
transformación radical e drástica” como froito dunha experiencia persoal traumática. A importancia significativa dos títulos
dos poemas, a variedade estilística e un compromiso positivo coa vida son outras marcas que caracterizan. E como
derivación disto, sinala que o poeta toma consciencia da palabra como única posibilidade de permanencia e como canle para
recuperar a memoria, de épocas, persoas e paisaxes, sen esquecer que o amor pode ser o sentimento que anima a existencia.
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Rodríguez Baixeras, Xavier, “Breve crónica dun libro singular”, A Trabe de Ouro, nº 47,
“Publicacións”, xullo-agosto-setembro 2001, pp. 119/407-121/409.
Comentario a esta obra que el mesmo prologou, Escolma de familia (2000), na que comeza sinalando a ausencia dopropio
recompilador, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, para logo atender ás correntes estéticas que representa cada un dos membros
desta familia dende Emilio Álvarez Giménez, o máis antigo dos seus devanceiros chegados a Galicia. Lembra que no
prólogo fixera unha clasificación dos contidos presentes na obra organizados en: “espírito de solidariedade”, “mundo
familiar”, “presencia do humor”, “ton elexíaco” e “pericia técnica”, que despois dun repaso máis pormenorizado reclasifica
nun tema xeral como “poesía radicalmente humana”. Sinala que a través de todos os que escribiron poesía na familia se
pode asistir á representación das diferentes correntes estéticas que se deron en Galicia dende finais do século XIX ata a
actualidade. Atopa que hai unha liña continuísta en todos eles e que lle dá coherencia á producción familiar que consiste na
tensión entre a natureza inocente e a perversión ou negación da vida, contradicción acentuada nos membros máis novos.
Sinala os acontecementos que marcaron a vida familiar, especialmente co fusilamento dun dos seus membros, Darío
Álvarez Limeses. Remata chamando a atención sobre a árbore xenealóxica que aparece ao final do volume, na que
aparecen todos os antologados e mesmo outros cultivadores de xéneros diferentes, ademais de destacar a ilustración da
cuberta de Berta Álvarez Cáccamo.
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Rodríguez Barcia, Moisés, “Os cen nomes de Deus”, Guía dos libros novos, nº 27, “Narrativa”,
marzo 2001, p. 23.
Achega o argumento da novela da autoría de Amin Maalouf, A viaxe de Baldassare, que foi traducida ao galego por Xavier
Queipo e Mª Dolores París en Xerais no ano 2000. Comenta que esta novela en forma de diario escrito por Baldassare, por
veces, resulta un tanto excesiva e, sobre todo, parecen pouco críbeis as arroutadas do protagonista, que repentinamente está
disposto a abandonar o seu negocio e riquezas para ir detrás dun libro sagrado. Tamén apunta que o libro se le con gusto e
as aventuras deixan lugar a diversas vivencias e aspectos do cotián descritos con especial sensibilidade, ademais de
mostrársenos unha nova perspectiva histórica e da realidade, opoñendo ao antagonismo entre civilización europea e árabe
un espacio común, o Mediterráneo, integrador e válido para o presente. Por outra parte, apunta que a grosso modo a
traducción é aceptable, aínda que apunta certas eivas léxicas ou traductolóxicas. Finalmente, loa o esforzo da editorial
viguesa por publicar traduccións de obras actuais.

______, “Un tren que chega con atraso”, Guía dos libros novos, nº 28, “Narrativa”, abril 2001, p.
24.
Para contextualizar a importancia de Agatha Christie, Moisés Rodríguez sinala que foi a creadora de personaxes como a
señora Marple ou Hercules Poirot, que conseguiu vendas millonarias de libros ou que é arquicoñecida

V. 4. Publicacións en revistas

gracias ás adaptacións en formato audiovisual das súas obras. Afirma que o feito de que Galaxia abra unha minicolección
sobre a británica, que se enceta coa súa obra máis coñecida: Asasinato no Orient Express (2000), é unha boa oportunidade
para achegarse á súa narrativa, de polémica inclusión no canon inglés por ser considerada moitas veces literatura “de
quiosco”. Acha adecuada a traducción, a cargo de Alberto Álvarez Lugrís. De por parte, gaba a edición, igual á da minicolección de Sherlock Holmes, tamén publicada por Galaxia. Para comentar o atraso da traducción no noso sistema
literario, indica que, mentres aquí aínda estamos recibindo o Asasinato no Orient Express, en catalán e en español xa
existen versións de Res de nou a l’Orient Express/Sin novedad en el Orient Express de Magnus Mills, finalista do Booker
Prize de 1999.
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Rodríguez Costas, Xabier, “Cabalo Branco”, O Mico, nº 1, “Relatos”, outubro-novembro 2001,
p. 57.
Relato que describe o trote dun cabalo canso nun día de outono con vento e chuvia. O seu cansazo fixo que se detivese
debaixo dun carballo que, co vento, lle caeu enriba e cando volveu en si parecía non acordarse do que pasara na noite
anterior. Sen embargo, a pesar de que xa sentía máis animado intentando buscar a felicidade perdida, había no seu corpo
signos da súa desgracia.
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Rodríguez Fer, Claudio, “Sobre a erótica alxebraica”, FerrolAnálisis, nº 16, “Separata Especial”,
xullo 2001, pp. 112-113.
Achega á obra de Ricardo Carballo Calero na busca das claves temáticas e na que sobrancea a coherencia e a
“compenetración estilística” que consiste en trasladar as propias vivencias do autor, ideas e sentimentos aos protagonistas
das súas obras. Destaca que consegue así resgardar a súa intimidade, simplificar a realidade e facer do particular algo
universalizado, a través de técnicas como o uso da referencia ao mito clásico, o que lle dá máis consistencia obxectiva. Para
explicar a manipulación que o autor leva a cabo cos seus personaxes simbólicos ou arquetípicos que representan a súa vida
emprega a diferencia entre os símbolos da matemática alxebraica e a aritmética. Pon como exemplo o soneto “Onde eu
escrevo Lésbia lê ti Clódia”. Reproduce algúns versos e salienta a capacidade que demostra o autor no seu afán por acadar
unha identificación do lector co texto e remata sobranceando a importancia da tradición occidental en toda a obra de
Ricardo Carballo Calero.

______, “Valente e a proliferación das marxes”, Clave Orión, nº VII-VIII, anos 2001-2002, pp. 5960.
Neste artigo o autor achégase ao último libro de José Ángel Valente facendo fincapé nos “territorios” e nos “elementos das
marxes” dese poemario: o exilio interior-exterior; a muller, como “marxe potencialmente subversiva
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na súa rebeldía antipatriarcal”; a fronteira mística, que vén incidir na indagación mística como xa antes o poeta de Ourense
fixera en ensaios e nas reflexións sobre as relixións xudía e musulmana; e a “lingua desposeída e periférica”, isto é, o
galego, que tamén forma parte do seu exilio. Para rematar, di que é precisamente no canto “dende o exilio interior da falta
de patria” onde Valente conecta coa veta máis radical de Rosalía de Castro.
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Rodríguez Rodríguez, Anaír, “Breve historia feminista de la literatura española”, Festa da Palabra
Silenciada, nº 16, “Crítica”, 2001, pp. 96-97.
Comentario desta obra coordinada por Iris M. Zabala na que se atende ás diferentes literaturas hispánicas feita por mulleres.
Sinala que colabora na obra con Cristina Dupláa, que coordina o apartado dedicado á literatura catalana; con María José
Olaziregi, que se encarga da vasca; e con María Jesús Fariña e Beatriz Suárez Briones, que coordinan o apartado dedicado á
literatura galega. Chama a atención polo que supón esta obra fronte á reconstrucción do canon literario androcéntrico e o
canon monolingüe por prestarlle atención ás literaturas “periféricas”. Fíxase brevemente nos traballos da literatura catalana
e vasca, e céntrase, logo, nos cinco traballos sobre a galega, dos que sobrancea a importancia da figura de Rosalía de Castro,
presente no traballo de Kathleen N. March, “Rosalía de Castro: escritora de su tiempo”, no que fala dunha liña matrilineal
nas escritoras galegas; e no de Carme Blanco, “La escritura matrilineal galaica: Luz Pozo Garza habla a Rosalía de Castro”.
Tamén sinala que Helena González repasa a poesía de posguerra na que establece tres grandes etapas partindo do
conservadurismo das primeiras xeracións, as primeiras autoras con conciencia de xénero e as últimas “xeracións de poetas
da liberación”; mentres que Mª Camino Noia estudia a narrativa no seu artigo “La narrativa gallega de mujeres”; e que
Mónica Bar Cendón se encarga da literatura dramática en “Escritoras dramáticas gallegas: dos propuestas subversivas”.
Remata recollendo a idea de Zavala de mostrar a diferencia “entre o que a historia cultural acepta e canoniza, e o que
silencia e marxina”.
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Romaní, Ana, “Entrevista con José Ángel Valente”, Grial, nº 151, Tomo XXXIX, xullo-agostosetembro 2001, pp. 421-427.
Reprodúcese a entrevista feita a José Ángel Valente despois da súa investidura como doutor honoris causa pola
Universidade de Santiago en decembro de 1999. No seu transcurso, ademais de tratar sobre esta distinción que Valente di
agradecer moitísimo, faise referencia a outros aspectos da vida deste autor e da súa obra. Así, por exemplo, respecto á
lingua na que escribe destaca o poeta que el é bilingüe polas condicións nas que viviu e porque hai certas cousas que se
expresan mellor nunha lingua ca noutra. Comenta ademais que nese momento seguía escribindo, aínda que opina que a
esas alturas da vida a escritura xa non busca a configuración dun libro, senón que é coma un diario da vida. Por outro lado
tócanse outros temas como a súa relación con Galicia e a Universidade de Santiago, da que se subliña que creará a Cátedra
de Poesía José Ángel Valente e á que doou a súa biblioteca persoal.

______, “Rías de tinta”, Festa da Palabra Silenciada, nº 16, “Crítica”, 2001, pp. 100-101.
Aproximación á obra Rías de tinta. Literatura de mujeres en francés, gallego e italiano (1999), publicada pola
Universidade de Barcelona. Sinala que esta antoloxía que abrangue tres ámbitos tan diferentes está feita por Marta Segarra,
Helena González e Francesco Ardolino, respectivamente. Apunta que se recollen corenta e cinco voces de mulleres con
perspectivas diferentes dende os tres ámbitos literarios, precedidas dunha introducción xeral que xustifica a necesidade da
obra e na que se analiza o papel da muller ao longo do século XX, caracterizado pola
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diversidade de escritas e lecturas. No que á literatura galega se refire, sinala que se presenta unha panorámica e análise
dunha literatura non normalizada e nunha sociedade que busca neutralizar “o debate feminista a favor da causa
nacional(ista)”. Indica que aparecen autoras dende Rosalía de Castro, pasando por Luz Pozo, Xohana Torres ou Ursula
Heinze, ata Chus Pato, Pilar Pallarés, Inma Antonio Souto ou Olga Novo. Tamén destaca que neste percorrido histórico se
abordan os tres xéneros canónicos: poesía, narrativa e literatura dramática, malia as carencias que presentan os dous
últimos para establecer unha continuidade. Remata sinalando que esta obra non propón conclusións, senón que ofrece un
amplo abano de lecturas para que o lector decida.
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Ruibal, Euloxio R., “Sobre o teatro de Carvalho Calero”, FerrolAnálisis, nº 16, “Separata Especial”,
xullo 2001, pp. 132-139.
Estudio da producción dramática de Ricardo Carballo Calero, na que sinala outros estudios anteriores e a data de
publicación de cada unha das obras do autor ferrolán, que Manuel F. Vieites encadra dentro da chamada “Dramática
silenciada”. Das pezas dramáticas ofrece un breve resumo do fío argumental que desenvolven, sendo a maternidade en O
fillo (1935) e Isabel; mentres que en A sombra de Orfeu (1948) sobrancea o carácter simbolista e universalizador que acada
a través dos mitos, a presencia da música e o emprego do realismo simbólico con trazos de psicoloxismo. En A farsa das
zocas (1948) destaca a linguaxe popular, a comicidade e o recurso á maxia para resolver a trama que segue na liña da
suplantación presente nas anteriores. Do mesmo ano é A árbore na que se afonda no mito do Paraíso e a imposibilidade do
amor, mentres que en O redondel (1951) se basea no mito do xuízo final partindo da versión chinesa. Do Auto do
prisioneiro (1969) destaca as inquedanzas metafísicas e pasa a un amplo comentario da última obra escrita por Ricardo
Carballo Calero Os xefes (1980), da que ademais de describir amplamente a trama, fai unha crítica do emprego que fai o
autor da dualidade, presente en toda a súa obra dramática ao igual que o tema da suplantación, pero que agora ve que non
foi afortunado o xeito de levalo a escena. Emprega palabras do propio autor nas que xustifica e explica os obxectivos que
buscaba con esta obra, malia que se considera que sería máis acertado telo feito nun ensaio. Remata cun breve percorrido
histórico pola presencia do “dobre”, tema obsesivo en Carballo, dende a dramática clásica como o Anfitrión, de Plauto ata os
grandes autores do século XIX, o cine do XX e en autores galegos como Dieste ou Castelao.
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______, “Baile de máscaras”, Dorna, nº 27, “Creación”, maio 2001, pp. 99-107.
Peza teatral de Euloxio R. Ruibal na que se pon en escena a dous personaxes principais Juan e Luís, homes maduros e
aparentemente de boa posición, que están enfrontados polo amor dunha muller, Inés. O primeiro ataque entre eles
prodúcese na oficina de traballo, para logo darse un desenlace fatal na festa de disfraces á que acoden os tres. Unha nova
interpretación do mito de don Xoán.

______, “25 anos de teatro galego”, Atenea, nº 6, xuño 2001, pp. 20-22
Fai un percorrido polo teatro galego durante estes últimos vintecinco anos, dende a década dos setenta ata os nosos días.
Alude á época “Abrente” como punto de partida para a formación de compañías, creación de espectáculos, debates, foros,
etc., e coméntase que a partir de aí o teatro emprendeu unha traxectoria cara a unha normalización, chegando á
profesionalización. Por outro lado, dá conta dunha serie de autores dramáticos que xurdiron dende as mostras de “Abrente”
como Roberto Vidal Bolaño, Manuel Guede, Millán Picouto, Manuel Lourenzo ou Euloxio Ruibal, entre outros, e fai
alusión, seguidamente, á profesionalización das compañías e á formación do Centro Dramático Galego e do IGAEM, con
motivo do proceso autonómico. Céntrase na nova dramaturxia e na súa renovación e cita as características que máis a
definen. Finalmente, fai referencia ao papel desempeñado polas
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publicacións, como os libros do CDG, os cadernos da Escola Dramática Galega, a Revista Galega de Teatro, etc., e a
importancia da crítica teatral no proceso de normalización e de estabilización do teatro galego.
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Saco Cid, Juan Luis, “Otero Pedrayo: ‘don Ramón’, o mestre”, Auria (Revista mensual de
Caixanova), nº 49, “Personajes”, maio 2001, pp. 14-17.
Juan Luis Saco Cid lémbrase da figura de Otero Pedrayo como amigo da súa familia e como mestre. Detense en reflexionar
no Otero profesor, que coñeceu como alumno no Instituto, nomeadamente na época posterior á reposición de Otero na
Cátedra de Xeografía e Historia deste centro ourensán en 1948, así como na Universidade de Santiago de Compostela, e
conclúe agradecéndolle “o seu trato, as súas leccións e a súa bonhomía”.
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Salgado, Xosé Manuel, “Tres entrevistas con Otero Pedrayo”, Grial, nº 150, Tomo XXXIX, abrilmaio-xuño 2001, pp. 209-217.
Para falar da figura de Otero Pedrayo céntrase en tres entrevistas feitas por diferentes persoas a este escritor en distintos
momentos da súa vida. Primeiramente refírese á feita por Xoán Carballeira en 1930, subliñando que nela don Ramón
informa dalgúns libros que tiña pensado publicar. Isto sérvelle para dar logo conta de cales foron os proxectos que cumpriu
e cales non. A segunda das entrevistas citadas é a de Salvador Lorenzana (Fernández del Riego), feita en 1955. Nesta
ocasión destaca que, debido a que Otero Pedrayo está a vivir unha das etapas máis felices da súa vida, as súas palabras
transmiten serenidade emocional. Da última das entrevistas, a feita por Benxamín Vázquez en 1973, di que nela fala
fundamentalmente de Castelao destacando a súa bondade. Na primeira, a de Xohán Carballeira, titulada “Otero Pedrayo en
vintecinco preguntas”, publicada por El pueblo gallego en 1930, Otero Pedrayo ofrece distintos datos sobre a súa vida e
obra, adianta qué ten pensado publicar e expón cales son as súas pinturas, filósofos, novelistas e poetas favoritos. Na de
Salvador Lorenzana, “Otero Pedrayo fala de Galicia e da súa cultura”, publicada en Galicia Emigrante en 1955, dá conta
de que o período histórico de Galicia que máis alto lle parece é o románico ou que Prisciliano, Xelmírez e Feixoo se atopan
entre os galegos que lle parecen máis representativos. Tamén fala da súa admiración polos tres grandes poetas do
Rexurdimento así como por Castelao, que forma parte da mesma xeración ca el, e aos membros da cal lle pon as etiquetas
de románticos, preguiceiros e críticos. Por último, na de Benjamín Vázquez Carballeira, “Diálogo diverso con Otero
Pedrayo sobre Castelao,
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Quiroga Palacios e os ‘cregos galegos”, publicada en 1973, fala de temas moi diversos, dende Castelao e o seu suposto
anticlericalismo ata feitos do contemporáneos do momento

______, “Presentación de Os vellos non deben de namorarse. Ramón Otero Pedrayo”, A Trabe de
Ouro, nº 47, “Textos”, xullo-agosto-setembro 2001, pp. 101/399-113/401.
Reproducción do texto preparado por Ramón Otero Pedrayo para a presentación da posta en escena de Os vellos non deben
de namorarse, de Castelao, que tivo lugar en Ourense o 29 de xuño de 1971 a cargo da Agrupación Teatral de Poio. A
causa dunha lixeira indisposición Otero Pedrayo non puido asistir á función e foi o xornalista Luís Álvarez Pousa o
encargado de darlle lectura. Fai unha sentida lembranza do autor de Rianxo, na que destaca a súa visión dos personaxes que
sempre trata con respecto, supoñéndolle mesmo unha bondade que o contorno manipula e que conservaba da “tenrura de
neno que os desenganos da vida non puideron magoar”.
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Sánchez Pintos, Olalla e Santi Prego, “Miguel Varela / Xosé Bonome. Dous actores que tiveron
relación co mar”, Escaramuza, nº 9, primavera 2001, pp. 5-6.
Conversa con Miguel Varela e Xosé Bonome sobre o seu labor profesional. Afirman que o teatro, como o traballo no mar,
é duro. Así mesmo, afirman que a disciplina dun mariñeiro dun barco é imposta, mentres que a disciplina dun actor é
autodisciplina. A seguir, aluden ao mar como protagonista e comentan que hai moitas narracións galegas contadas por
mariñeiros, “quen sempre tiveron fama de seren bos contadores de historias”.
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Santoro de Membiela, Jaime, “Recepción alemana e identidade literaria galega: o papel das
traduccións”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Comunicacións”, febreiro 2001, pp. 149
162.
Estudia o papel das traduccións de text os alemáns ao galego na conformación da autonomía e identidade do sistema
literario galego. Despois de precisar o obxecto do traballo, sinala as funcións que cumpre a traducción nunha literatura
marxinal como a galega: importación de modelos e formas innovadoras presentes noutros sistemas; incorporación dun
repertorio clásico como mostra da madurez da lingua e do sistema; e o factor comercial que presupón o ensino de lingua e
literatura galegas. De todos os xeitos, coida que neste campo xogan moitas variábeis que o fan non sistematizábel en
sentido estricto. A partir de aquí, repasa a traxectoria das traduccións do alemán, dende Lembranzas de Goethe (1932),
conferencia de Otero Pedrayo que inclúe un fragmento traducido de Fausto, que considera o primeiro texto significativo,
ata a actualidade. Foi, sobre todo, co traballo de homes ligados a Galaxia cos que a traducción acada dúas funcións básicas:
prestixiar o idioma, demostrando que o galego era unha lingua de cultura, e planificación literaria, incorporando
determinados contidos e formas que puidesen incidir no percurso da literatura e cultura galegas, de aí o peso da
importación da poesía celta e o ensaio filosófico. Seguidamente, evidencia os cambios producidos nos últimos anos do
franquismo e na transición (preponderancia de obras dramáticas e, en concreto, de Bertold Brecht), e na década dos 80,
cando muda substancialmente a escena debido ao estatus oficial do idioma (dominio do teatro e entrada da literatura
infantil e xuvenil). A década dos 90
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presenta un aumento considerábel das traduccións do alemán, aínda en desigualdade co español e o inglés; diversificación
de xéneros e autores, cos clásicos e Brecht á fronte; e iniciativas editoriais enriquecedoras.
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Seara, Teresa, “Devoracións”, Tempos Novos, nº 44, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, xaneiro
2001, p. 84.
m-Talá (2000) da autora Chus Pato é descrito como “un mundo de reflexións sobre a linguaxe e aquilo que a rodea”. Logo
céntrase nos personaxes que alí aparecen como as figuras femininas: Cordelia, Dánae, Davinia Bardelas, Dora ou Ofelia; as
súas nais literarias: Akmátova, Silvia Plath ou Ingeborg Bachmann, e os pais Otero Pedrayo, Kafka,... Remátase aludindo
ao carácter innovador da obra sobre todo pola adopción de moldes doutros xéneros literarios como o de diario, os diálogos
teatrais, etc...

______, “Alfaia”, Tempos Novos, nº 44, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, xaneiro 2001, p. 84.
Dísenos que é unha edición que toma como base o libro orixinal A frauta i o garamelo de Avilés de Taramancos publicado
en 1959. Conclúe destacando o leimotiv recorrente das composicións son as aves, á vez que sobrancea as ilustracións que
se recollen de Lixandre.

______, “Marmelada”, Tempos Novos, nº 44, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, xaneiro 2001,
p. 84.
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Breve achega a O tempo demorado nos marmelos (2000), de Henrique Rabuñal, unha obra caracterizada por ser a voz do
cotián do máis próximo co amargor e a dozura da vida cotiá simbolizada polo marmelo.

______, “Voz do paraíso”, Tempos Novos, nº 45, “Voces e culturas. Libros”, febreiro 2001, p.
72.
Pequena aproximación ao libro de Rafa Villar, Días de Sherezade, galardoado co premio Concello de Carral na edición de
1999. Fai un resumo do argumento no que se sinala que o eixo é Sherezade, unha contadora de historias. Tamén sinala que
esta obra está ligada á anterior do escritor, Ícaro, xa que as dúas teñen un personaxe mitolóxico, e que o eu poético viaxa
entre dúas augas cara un destino final que non existe. Remata salientando que todas estas historias se sitúan nun tempo
inconcreto e estático.

______, “Catálogo de velenos. Marilar Aleixandre”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Libros”,
febreiro 2001, pp. 253-256.
Repara no feito de que con esta obra Marilar Aleixandre se descubriu como poeta cunha voz sólida e unha temática radical
que a afasta da suposta inxenuidade dunha primeira entrega. Seguidamente, dá conta da súa estructura e fai
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unha lectura da simboloxía que centra cada un dos apartados vendo nese Catálogo de velenos(1999) a resistencia do eu
poético ante as diversas probas que tivo que superar para asumir a propia identidade.

______, “Lingua de bruxa”, Tempos Novos, nº 46, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, marzo 2001, p.
73.
Achegamento á obra de Emma Pedreira Lombardía, Grimorio (2000), galardoada co premio Eusebio Lorenzo Baleirón
1999. Dise que é unha obra poética que aproxima ao lector a obras como as de Chus Pato, Marta Dacosta ou Olga Novo.
Considera que se establece esta relación no feito de que estas autoras procuran o encontro coas devanceiras, en especial cos
colectivos femininos. Deste xeito, enuméranse algunhas destas figuras que aparecen cun destino final tráxico como Wicca,
Mordranec, Bríxida,...Remata aludindo á figura que ten a nai na obra e que se centra na súa capacidade de traer un novo ser
ao mundo .

______, “Caótica fluvial”, Tempos Novos, nº 47, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, abril 2001,
p. 74.
Alude á obra de Vicente Araguas Río Matinal (2000), na que sinala como eixe conductor da obra poética a desolación e a
morte. Deste xeito o primeiro ao que se refire é á imaxe que aparece do río como un lugar de lágrimas
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e desolación. Logo divide a obra en tres partes que artellan un mundo de presaxios negativos que se acumulan ao redor.
Con isto as imaxes utilizadas son “altamente simbólicas”, “as noites son negras, as gaivotas véñense a terra,..”. Remata
resumindo a temática da obra como a morte que rolda por todas partes.

______, “Camiños”, Tempos Novos, nº 48, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, maio 2001, p. 78.
Comeza lembrando a importancia do labor desenvolvido no terreo da poesía pola editorial Espiral Maior nos seus dez anos
de vida. Ademais de lembrar as diferentes coleccións que foi editando, dá conta da aparición dunha nova: Auliga, na que se
levan publicado tres obras ata o momento: Opus affettuoso (2000), de Casimiro de Brito; Antología poética (2000), de
Eusebio Lorenzo Baleirón e Cantos caucanos (2000), de Antón Avilés de Taramancos. Da primeira salienta o seu carácter
de busca da innovación e a sensibilidade. Da antoloxía da obra de Eusebio Lorenzo, elaborada por Ánxeles Penas, di que é
a busca de abrir a obra deste autor morto na mocidade ao mercado español. Finalmente, da obra de Avilés de Taramancos
sobrancea a dor que se pode sentir do exilio e a influencia das terras que o acolleron.

______, “O Roibén’: literatura galega en Madrid”, Dorna, nº 27, “Caderno da crítica”, maio 2001, pp.
163-167.
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Despois de aludir a espacios fóra de Galicia nos que en determinados momentos históricos se desenvolveu a cultura galega
como Cuba a finais do século XIX, Buenos Aires na posguerra e Madrid na década dos cincuenta, aborda o labor que
desenvolve actualmente, e dende 1996, o grupo Bilbao, formado por poetas galegos que residen en Madrid. De entre as
súas iniciativas destaca a publicación dos cadernos de poesía “O Roibén”, colección que xa deu como froito dez títulos
dende 1998, inaugurada pola antoloxía Comercial, unha mostra da poesía galega que se fai en Madrid por autores como:
Vicente Araguas, Fermín Bouza, Xavier Frías, Claudio Pato, José Manuel Outeiro ou Manuel Pereira. Segue coa segunda
entrega, Carreiros, obra dedicada aos autores asturianos Adela Conde, unha autodidacta; Crisanto Veiguela, un defensor da
fala e da terra; e Xavier Frías, un autor de veta amoroso-erótica. Sinala que no ano 1999 se publicou Xábregho, de Carlos
Solla; Todo morte, de Manuel Pereira Valcárcel; e a antoloxía Xeitos de falar. Do primeiro destaca a concepción nova da
palabra e a identificación coa terra e os bechos, do segundo salienta a liña lírico-amorosa e do terceiro que é unha edición
bilingüe de autores asturianos. Xa no ano 2000 os títulos que viron a luz saíron baixo o selo da Asociación Celso Emilio
Ferreiro (Acef), entre os que están Simbiose, de Victoria Veiguela e Susana González; Hidroemas, de Luís Miguel Luna e
Óscar A. Curieses; Azul terra. Poesía eonaviega 1997-1999, de Xavier Frías Conde; Onte chovía, de Rafael Yáñez e
Alquimia soñada, de Xosé Galán Ortega. Remata sinalando que esta colección comeza o novo século sendo un espacio
aberto “á voz dos autores de expresión galega residentes en Madrid”.

______, “Flor de palabras”, Tempos Novos, nº 49, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, xuño 2001, p.
73.
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Crítica do poemario de Navaza Libra (2000), galardoado co premio Martín Codax, que é desglosado nos seus eixes
fundamentais. O tema que se propón é o que arrastra o eu poético por unhas augas turbulentas pero salientando sempre o
seu carácter positivo. Logo pasa a centrarse na súa forma na que se entrelazan métricas clásicas e tradicionais con
palíndromos, aliteracións ou ritmo musical. No que repecta ao tema, destaca a aparición de enlaces metaliterarios con
autores como Uxío Novoneyra ou Rosalía de Castro. Deste xeito conclúese sinalando o equilibrio entre a temática e a
forma.

______, “Corazón en homenaxe”, Tempos Novos, nº 52, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, setembro
2001, p.72.
Aproximación crítica á obra de Manuel Álvarez Torneiro Campo segado, Premio de Poesía Miguel González Garcés 2000.
Fai alusión aos alicerces sobre os que se sustenta o poemario, subliñando que procura “ a descuberta das verdades
existenciais”.

______, “Regreso á casa”, Tempos Novos, nº 53, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, outubro 2001, p.
73.
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Artigo no que se presenta o nº 599 de Cuadernos hispanoaméricanos, que está enteiramente “dedicado” á literatura galega
posterior ao ano 1975. Apunta, así mesmo, que inclúe unha escolma de poesía de varios autores galegos, entre os que están
Álvarez Cáccamo e Gonzalo Navaza.

______, “Escolma de familia (cen anos de poesía)”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000,
“Libros”, decembro 2001, pp. 346-348.
Recensión que se achega á colectánea Escolma de familia (Cen anos de poesía) (2000), que ten o mérito, en palabras da
autora, de plasmar o compromiso que a saga familiar dos Álvarez (iniciada con Emilia Álvarez Giménez e que chega na
actualidade aos bisnetos, os irmáns Álvarez Cáccamo) mantivo coa literatura e a cultura galegas. Deste xeito, refírese á
introducción de Xavier Rodríguez Baixeras, que evidencia o proceso gradual de simbiose desta estirpe coa lingua e os
círculos culturais galeguistas e que lle custou, como se trata de sinalar, a represión franquista. Outro dos méritos que
destaca é a idoneidade deste volume para seguir a través de todos estes poetas o decorrer da poesía contemporánea, dende o
romantismo decimonónico á pluralidade discursivo que caracteriza a actualidade. Pese a que recoñece que é complexo
atopar liñas comúns en todos eles, enumera os puntos comúns que Baixeras describe no limiar.
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______, “A descuberta do froito”, Festa da Palabra Silenciada, nº 16, “Crítica”, 2001, pp. 102
103.
Comeza este estudio de Cascas de noz (2000), de Beatriz Dacosta Molanes, destacando a súa madureza e elaboración malia
ser unha autora nova. Céntrase no seu contido e explica cada unha das tres partes nas que está estructurada a obra: “Cascas
de muller”, “Noces da terra” e “Océano infindo”. Da primeira sinala que son nove relatos que comezan co nacemento
dunha nena e que se crea así a voz narrativa dun eu femenino que focalizará cada unha das historias. Repasa brevemente
cada un dos relatos, as súas protagonistas e narradoras e destaca que en todos eles se abordan as problemáticas da mulleres
en momentos diferentes. Do segundo, apunta que a temporalización muda porque se emprega unha voz narrativa en terceira
persoa que lembra a infancia, moitas veces asociada á Guerra Civil e destaca de entre os relatos “O cabalo de sete cores”,
único narrado por un home, Baldomero, que evoca o tempo que permaneceu escondido durante a represión para non ser
axustizado. Salienta o emprego de diferentes planos, da presencia do máxico e o misterioso ou o tráxico do vivir cotián. Por
último, da terceira parte destaca a constante presencia do mar como espacio común a todos os relatos, nos que adquire
diferentes significados dende o distanciamento dos emigrantes, o misterio e a aventura das viaxes dos mariñeiros ou mesmo
a morte dalgúns deles. Remata destacando as múltiples formas da palabra que adopta a autora, a técnica narrativa linear
que, malia a brevidade, lle permite xogar cos diferentes planos e a presencia do marabilloso, do mítico e do simbólico na
obra.
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Seixas Pastor, Marcos, “Os nosos xornalistas: Manuel Mesejo Campos, o poeta de Guldrís”, A
Taboada, nº 4, decembro 2001, pp. 71-90.
Aproximación á biografía de Manuel Mesejo Campos (Laxos-Cuntis, 1901-Cuntis, 1924), mozo que estudiou maxisterio,
que pertenceu ás Irmandades da Fala e escribiu abondosos artigos xornalísticos, así como textos literarios que permanecen
inéditos. Fala da súa axitada vida durante os seus estudios en Santiago de Compostela, onde chegou a ser director do grupo
de teatro La Raza, que representou o drama Carmiña, do seu amigo Xoán Xesús Rubio, a quen lle prologa o poemario
Agarimos; da súa relación con Ramón Cabanillas, co que mantivo unha abondosa correspondencia, incluso durante o seu
servicio militar en África ou nos períodos vacacionais no Hotel-Balneario da Virxe; da súa participación en xornais como A
Nosa Terra, El Compostelano, El Eco de Santiago ou Diario de Galicia, así como das súas seccións “Mosaicos del Rif”
como correspondente de guerra no Galicia. Diario de Vigo ou “Motivos” que logo mantivo no mesmo xornal. Sinala que
malia a mocidade coa que morreu, deixou varias novelas curtas e o poemario Manoxo, que permanecen inéditas.
Reprodúcese abondoso material fotográfico do autor e bibliográfico, en especial poemas publicados en A Nosa Terra,
cartas e mesmo algúns manuscritos.
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Seixas Seoane , Miguel Anxo, “Escritos en galego inéditos no Album poético de María Victoria
Teresa de Ron y Pascual”, A Trabe de Ouro, nº 45, “Textos”, xaneiro-febreiro-marzo 2001, pp. 99105.
Reproducción de sete textos en galego contidos no Álbum poético que con motivo da presentación en sociedade de María
Victoria Teresa de Ron y Pascual, encargara seu pai Antonio Juan Miguel Ron y Pardo, un funcionario liberal e
republicano vinculado coas letras e a cultura de Lugo. Ademais de referirse brevemente ao contacto que mantivo cos
intelectuais galegos durante a súa estadía na capital luguesa, tamén sinala os textos galegos recollidos no álbum, entre os
que se atopa un poema de Manuel María datado en xaneiro de 1951, outro de Álvaro Cunqueiro do 30 de xuño do mesmo
ano, un soneto de Ángel Johán datado no San Xoán de 1951, un escrito en galego de Ramón Piñeiro da primavera de 1952,
así como un poema mecanografado de Uxío Novoneyra datado en xuño de 1953. Tamén se sinalan os textos que recolle o
álbum en castelán e onde figuran nomes como Luís Pimentel ou Luz Pozo. Sinálase que se publican agora por seren unha
achega máis ao amencer literario dos anos cincuenta e coincidindo co vixésimo aniversario da morte de Cunqueiro e o
centenario do nacemento de Ángel Johán. Sinálase que os textos se reproducen por orde cronolóxica e que os poemas
recompilados son “As túas palabras”, de Manuel María; “Rondeau en louvor de María Victoria de Ron”, de Álvaro
Cunqueiro; os poemas sen título de Ángel Johán e José Abraira; “En segredo, a Mavisa”, de Sebastián Risco; e “Cantiga de
loubanza pra María Victoria Teresa de Ron Pascual, composta pol-o trovador Novoneira, do Caurel”, de Uxío Novoneyra,
ademais do texto en prosa de Ramón Piñeiro.
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Seoane , Francisco, “Lino Braxe. A mestizaxe como bandeira”, Tempos Novos, nº 49, “Voces e
Culturas. Entrevista”, xuño 2001, pp. 68-71.
Conversa a Lino Braxe na que comeza respondendo ás causas da súa polifacecia baseadas no feito de non poder vivir da
poesía que é o que realmente lle gusta. No referente á súa concepción da literatura considera que os xéneros están cada vez
menos delimitados e anuncia que está escribindo unha novela que vai titular A última caravana, da que dá algúns trazos do
seu contido. Tamén fala da súa xeración, da influencia na súa literatura de autores como Xavier Seoane, Manuel Rivas e
sobre todo Lois Pereiro. Repasa a temática da súa obra, dende a brutalidade do momento no que escribe Banquete (1990),
en oposición a A canción da serpe (1999), pasando logo pola visión orientalizada que ofrece en O sangue dos árabes
(1999) ou a influencia dos clásicos que se aprecia en Ardora (1997). Ve a súa poesía como “un picotazo de serpe” coa que
busca a reflexión do drama humano, a súa dobre forma de achegarse a diferentes mundos que logo literaturiza, ou a
presencia do tango na súa obra. Da producción dramática admite que o que escribe en A actriz (1993) coincide coa súa
concepción actual, fala da súa interpretación nun papel secundario en A cacatúa verde e Cyrano de Bergerac, pasando logo
a referirse á necesidade de facer boas versións de obras como Hamlet, aproveitar o material de xente nova para representar
ou o pouco contacto co público. Remata aludindo á súa admiración por Luís Seoane.
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Seoane , Isabel, “Por tras dos meus ollos. Nacho Taibo”, Anuario de Estudios Literarios Galegos
1999, “Libros”, febreiro 2001, pp. 243-247.
Repasa a nómina de títulos de Nacho Taibo, considerado un dos escritores consolidados da literatura galega e analiza a súa
narrativa, da que sobrancea a temática centrada en Galicia e as técnicas fantásticas de representación da realidade que, con
todo, teñen un punto de inflexión en Por tras dos meus ollos (1999). O argumento, que pasa a resumir, demostra un intenso
labor documental que supón unha crítica da historia oficial. Así mesmo, demostra que a pesar de que o autor racha as
normas da novela histórica consegue unha magnífica obra deste xénero en base ao discurso narrativo, tralo cal se atopa o
partidismo autorial, e ao enfoque dos sucesos. En definitiva, pensa que esta obra sitúa a Taibo entre os escritores máis
destacados pola diversificación temática e a innovación que lle imprime á novela histórica.

______, “A Academia Galega de 1895”, FerrolAnálisis, nº 16, “Galicia”, xullo 2001, pp. 204
217.
Pormenorizado repaso dos acontecementos arredor do fracasado intento de crear a Academia Galega en 1895 como
consecuencia da disolución da sociedade Folklore Gallego, presidida naquela altura por Emilia Pardo Bazán e dependente
da fundada en 1881 por Antonio Machado como El Folklore Español. Sinálanse os membros da súa
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directiva, que tiña como voceiro a revista Galicia e que dera como froitos catro volumes dedicados ao folclore: Cancionero
popular gallego y en particular de la provincia de la Coruña (1884-1885), de José Pérez Ballesteros editado en tres tomos, e
Folklore Gallego. Miscelánea por ... y varios escritores de Galicia (1884), de Emilia Pardo Bazán e outros. Ademais de
detallar os problemas que a institución padecía e os esforzos por revitalizala, céntrase nos primeiros pasos para convertela en
Academia Gallega, describindo as actas das reunións, as peticións de adhesión que se espallan por toda Galicia, os
problemas internos entre os socios da anterior institución e, finalmente, a disolución despois de varias reunións nas que non
se acaba de elixir á xunta directiva malia que existe unha comisión xestora formada por persoeiros como Murguía, Pondal,
Martínez Salazar ou Pérez Ballesteros. Reprodúcense cartas como as de Ribalta nas que amosa a súa adhesión ao proxecto e
remátase reproducindo as listaxes de socios convidados a formar parte da Academia en 1895 fronte ás de 1906 que,
auspiciada por Curros Enríquez e Fontenla Leal, tentaba con máis de 350 socios, evitar os enfrontamentos políticos que
fixeran fracasar o intento levado a cabo once anos antes.
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Seoane , Luís, “Figuración”, Casahamlet, nº 3, “Colaboracións”, maio 2001, p. 20.
Reproducción deste artigo de Luís Seoane no que, despois de facer referencia á relevante traxectoria profesional de María
Casares, destaca o amor desta cara á súa terra natal. Lembra que “recitaba ela poemas galegos pola radio de París” o Día de
Patria Galega e que cando viaxa a Buenos Aires, en 1957, por motivos de traballo non deixou de dirixirse á emigración
galega no programa “Galicia emigrante”, onde leu emocionada o poema “A Coruña” de Curros Enríquez. Explica que foi
daquela cando debuxou o retrato da actriz que acompaña o artigo.
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Silva, César, “La Galicia de Carlos Velo”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 46, “Cine”,
febreiro 2001, pp. 38-41.
Amósase a traxectoria cinematográfica de Carlos Velo centrándose na curtametraxe Galicia (1936), rodada nas provincias
de Ourense e da Coruña, na que estiveron implicados Castelao, Dieste ou Xocas. Sinálase que en 1999 a súa filla, Teresa
Velo, atopou a curtametraxe Galicia rodada en terras ourensás, que foi estreada en xaneiro de 2001, durante o Congreso do
Exilio galego desenvolvido en Pontevedra, e remátase coa relación de toda a filmografía de Carlos Velo.

______, “Balbino se pasa al séptimo arte”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 52, “Cine”,
agosto 2001, pp. 38-39.
Anúnciase a intención de Xosé Neira Vilas e do carballiñés Ismael González de levar ao cinema o libro Memorias dun
neno labrego (1961), con guión destes dous xunto co tamén carballinés Carlos Emilio García Fernández e coproducida coa
productora coruñesa Manivela.

V. 4. Publicacións en revistas

Sixto Seco, Agustín, “Presentación”, Raigame, nº 12, marzo 2001, p. 7.
Loa o autor do artigo a iniciativa desta publicación ourensá por aproveitar o vintecinco cabodano da morte de Otero para
afondar nos estudios a el dirixidos. Comenta dúas datas coas que pretende demostrar que o de Trasalba “é unha auténtica
luz que unifica ós galegos”: a consecución da Cátedra de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela e o funeral
oficiado en galego por todos os bispos do noso país. Finalmente, refírese ás calidades humanas e creadoras de Otero.
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Soutelo Vázquez, Raúl, “A Fidalguía na Novela de Otero Pedrayo”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp.
87-95.
Artigo estructurado en tres partes ben diferenciadas. Na primeira fai o autor unha panorámica xeral da vida, da obra e do
pensamento de Otero Pedrayo. A seguir, ocúpase de describir o papel da fidalguía na historia de Galicia entre os séculos
XV e XX. Finalmente propón ao autor ourensán como o que mellor soubo plasmar nas súas obras as profundas
transformacións sociais que se produciron na Galicia que lle tocou vivir. Estudia as características da fidalguía que aparece
en obras como Os Camiños da Vida (1928), O Fidalgo e Arredor de si (1930). Considera que Otero soubo defender a
modernidade de Galicia sen desbotar a tradición, de aí que criticase a fidalguía esmorecente por non saber desenvolver o
papel rector da Galicia rural que lle correspondía.
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Sumai, Anxos, “A traducción dos Diarios de Syra Alonso”, Anima+l, nº 11, primavera 2001, p.
14.
Reflexiona sobre o labor que levou a cabo como traductor ao galego do libro Diarios de Syra Alonso. Comeza salientando
os sentimentos que espertaron nel coa lectura desta obra. Comenta, así mesmo, a actitude que a autora mantiña cara á
lingua galega. Finalmente, pide desculpas polos defectos que se poida ter o seu traballo de traductor.
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T. S., “Forma de verde”, Tempos Novos, nº 46, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, marzo 2001,
p. 73.
Crítica do libro Material de outono (2000), de Xosé Carlos Domínguez Alberte, definido como un canto de amor cara a
paisaxe, con versos “espidos, como follas que caen para ir deixando un rastro”. Reproduce algúns destes versos e salienta
que con eles se busca a integración cósmica co contorno.

______, “Illa Nórdica”, Tempos Novos, nº 46, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, marzo 2001,
p. 73.
Mención do libro Auroras boreais (2000), de Libros da Frouma na que se di que hai unha escolma de poesía islandesa mo
derna e contemporánea. Sinálase que esta poesía é creación de trinta e dous autores que se caracterizan por versos
surrealistas, de estética punk, autobiográfico, posmodernistas, etc.

______, “Xerfa”, Tempos Novos, nº 47, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, abril 2001, p. 74.
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Comentario sobre a obra Mar de ausencias (2000), de Modesto Fraga galardoada co premio Francisco Añón de poesía.
Sinálase que é unha obra na que a costa fisterrá é o eixo fundamental tratando sobre un mar que lle dá vida a uns e lla quita
a outros.

______, “Espadas”, Tempos Novos, nº 48, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, maio 2001, p. 78.
Sinala neste breve comentario, que Espello sen fondo (2000) é a primeira obra poética do humorista Carlos López, no que
se describe o seu contido como unha aproximación ao “lado escuro da existencia”, onde o eu poético se ve atrapado e
reflexado.

______, “Saga”, Tempos Novos, nº 53, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, outubro 2001, p. 73.
Comenta a singularidade de Escolma de familia (2000), publicada por Xerais. Apunta que se trata dunha antoloxía que
recolle a obra do clan Álvarez, entre os que están os Álvarez Cáccamo ou os Álvarez Blázquez. Subliña que o volume
procura ser unha “homenaxe” a esta familia que tanto loitou pola “consecución dunha nova vitalidade para as nosas letras”.

V. 4. Publicacións en revistas

Tato, Laura, “O teatro na II República”, Casahamlet, nº 3, “Colaboracións”, maio 2001, pp. 10
13.
Ofrece unha sucinta visión da situación da nosa dramaturxia durante a II República. Apunta que esta época de liberdade
favorece que se tente outra vez “renovar” o teatro en Galicia, destacando como pioneiras as iniciativas de Álvaro de las
Casas e Castelao co seu “teatro de caretas”. Sinala que, segundo avanza a República, aumenta a diversidade de propostas
estéticas, salientando a proliferación de “grupos rurais” fronte á diminución do teatro galego na cidade, unido isto ao
“conflicto lingüístico”. Subliña que son varias as solucións que se propoñen para acadar “un teatro galego estilizado e
actual”, aínda que a Guerra Civil acabou truncando todos os esforzos.
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Torres Queiruga, Andrés, “Cristina Amenedo. Ledicia. Unha loita contra o desánimo”,
Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 121, “Recensións”, xaneiro-febreiro 2001,
pp. 95-96.
Breve comentario sobre dúas obras de Cristina Amenedo: o poemario Ledicia. Unha loita contra o desánimo (1997) e a
historia titulada Jesús el Galileo. Una doctrina impar. Trátase de dúas obras da mesma autora, unha en galego e en verso e
a outra en castelán e en prosa. Na primeira, que conta cun prólogo de José Manuel Domínguez, resoan os ecos de Rosalía,
“como un acompañamento musical en case que cada verso”.
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Torres Rodríguez, María José, “Xesús San Luis Romero. Versos escritos en Buenos Aires e outros
poemas”, Revista Galega do Ensino, nº 30, “Recensións”, febreiro 2001, pp. 193-194.
Comézase apuntando o esquecemento que sofre este autor e infórmase, ademais, da estructura da obra. Lóase tamén a
minuciosidade das notas a pé de páxina que acompañan ao texto dos Versos escritos en Buenos Aires (1999). Así mesmo,
destácanse algunhas das cuestións analizadas no estudio que acompaña a estes poemas e, finalmente, valórase a obra como
o primeiro paso que levará ata a publicación das obras completas do autor.
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Tovar, Antonio, “El tren y las cosas”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 51, “Auria das
letras”, xullo 2001, pp. 40-41.
Recóllense cinco poemas en español de Antón Tovar Bobillo e descríbese brevemente a súa producción literaria en galego
e mais en español.
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Trigo, Xosé Manuel G., “Xurxo Borrazás. Na maleta”, Revista Galega do Ensino, nº 30,
“Recensións”, febreiro 2001, pp. 195-197.
Tras afirmar o bo facer de Xurxo Borrazás, chama a atención sobre a súa escasa presencia nos medios comunicación. Define
ao autor como un “escritor”, etiqueta que opón á de “narrador” outorgándolle á primeira un maior mérito. Encadra, ademais,
a súa obra Na maleta (2000) dentro do “realismo semafórico”. Así mesmo, o resumo dos feitos narrados sérvelle para aludir
á mestría do autor. Louva tamén o coidado entramado no que se sustenta a narración, recoñecendo a ausencia de
verosimilitude nalgúns episodios, e remata eloxiando o estilo, o humor, o verismo dialogal, a limpeza retórica e a calidade
lírica.

______, “Xosé Carlos Caneiro. Ébora”, Revista Galega do Ensino, nº 31, “Recensións”, maio 2001,
pp. 271-273.
Comeza advertindo sobre a conveniencia de amosarse crítico incluso con obras tan premiadas como Ébora (2000), de Xosé
Carlos Caneiro. Considera que a lectura do libro é “máis laboriosa que pracenteira”. Non cre tampouco que
o espacio creado esperte o interese do lector. Sinala acertos no desenvolvemento da acción, pero tamén apunta certos erros.
Así mesmo, valora negativamente o uso excesivo de recursos estilísticos. Amósase crítico tamén coa
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escasa profundidade das referencias intertextuais. Remata salientando a “sensación de puerilidade” que lle provocou a
lectura da obra.

______, “(Reco)lector”, Guía dos libros novos, nº 33, “Acoso textual”, outubro 2001, p. 3.
Compárase a compra de libros antes do inverno coa recolección de alimentos que fan os animais silvestres para superar a
estación fría. Declárase que é moi diferente un libro para ler no verán, normalmente superficial e lixeiro, ca un para o
inverno, ao que se lle pide maior fondo ao estar destinado “a dar quentura”, polo que debe ter “a temperatura permanente
dun clásico”.

______, “Fecundación”, Guía dos libros novos, nº 34, “Acoso textual”, novembro 2001, p. 3
Comenta que ultimamente os premios literarios están sendo ganados por xente procedente de fóra de Galicia, á que lle
desexa a consecución de productos de calidade a pesar de afirmar que está aínda pendente a comprobación da excelencia
que supostamente portan. En xeral, ve positivamente que escritores alieníxenas “invadan” o noso sistema literario e cita
casos de autores das literaturas norteamericana e francesa procedentes doutros universos lingüísticos.

______, “Animal”, Guía dos libros novos, nº 35, “Acoso textual”, decembro 2001, p. 3.
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O articulista nota a escasa presencia de animais nas obras do noso sistema literario en contraste, por exemplo, co
anglosaxón. Pon como modelo a Eugénio de Andrade, que lle dedicou moitos versos á cabra Maltesa, e cita tamén como
Francisco Umbral destinou algunhas páxinas para a súa gata Loewe. Seguidamente declara que Carlos Casares lle debería
dedicar un libro ao gato Samuel, Víctor Freixanes outro á cadela Lía e Méndez Ferrín un ao cabalo que, imitando ao
conxénere que fixo o propio con Faulkner, o chimpou ao chan.
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Trigo, Xulio Ricardo, “María Maviñais”, Madrygal, nº 4, “Traducción”, 2001, pp. 163-179.
Narración en primeira persoa na que unha personaxe feminina, María Maviñais, conta como foi o seu reencontro co pasado
ao atoparse un día cun escritor ao que o seu pai lle editara varios libros. Dende ese momento a súa vida toma outro matiz e
descobre moitas claves do seu pasado e do seu futuro, sobre todo despois da morte do escritor que procurara. Sinálase que a
traducción está feita por J. M. Ribera e A. Acuña remitindo tamén ao lector a que recorra ao número 2 de Madrygal para
coñecer a relación do autor con Galicia.
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Tristán, Pancho e Camilo Franco, “Radiografía dun país que non se le. Excéntricos de nós”, Tempos
novos, nº 45, “Voces e culturas. Reportaxe”, febreiro 2001, pp. 54-57.
Artigo no que se fai unha reflexión sobre o sistema literario galego e a súa producción. No prelo hai unha pequena
reflexión sobre os problemas que a industria editorial ten, xa que está enfrontada á industria española. Comézase por
presentar a situación de venda do 10% de libros en galego en Galicia. Séguese por puntualizar a situación de sistemas como
o catalán con 7.000 títulos no 1999 ou do eúscaro con 1.333 igual que o galego. Na seguinte parte do artigo destácase a
falta de mecanismos promotores das obras que proporcionen que estas sexan coñecidas alén das nosas fronteiras.
Finalmente, reflexiónase sobre a visión que existe do escritor en Galicia, non coma un traballador, senón como alguén
ligado a matices extraliterarios, é dicir que se relaciona por sistema os libros publicados en certas editoriais con certas
propostas políticas. Para rematar, lánzase unha proposta ao aire para que se cubran todos os abanos de xéneros que
demandan os lectores.
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VV. AA., “Poesía”, Madrygal, nº 4, “Creación”, 2001, pp. 151-155.
Recóllense neste apartado as composicións de Xabier Frías Conde tituladas “Cancelas entreabertas”; catro poemas de
Susana González sen título; un poema de L. M. Luna chamado “David”; o de V. Veiguela titulado “O Ouvido e o Calado”;
e, finalmente, “Segunda lembranza” de R. Yáñez. A heteroxeneidade formal e temática é a característica predominante
entre todas estas composicións, porque se a composición de Frías Conde se caracteriza polos versos longos, son os poemas
de Susana González e o de R. Yáñez os que teñen como característica os versos moi curtos. A temática xira arredor dos
temas universais da saudade, do amor, da soidade ou do desexo.
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VV. AA., “Narrativa”, Madrygal, nº 4, “Creación”, 2001, pp. 157-160.
Recóllense neste apartado dous relatos un de Maite Dono titulado “Baixo os crisantemos” e outro de Eduardo Requejo
titulado “Á sombra do viño”. No primeiro un narrador en primeira persoa narra a desaparición, o esquecemento e a morte
do seu tempo pasado, simbolizado pola presencia do seu irmán Esteban. A separación e posterior morte del é un atranco
que non logra superar e que volve agora ao lugar da súa infancia onde foron separados polo amor que sentían. No segundo
descríbese un encontro amoroso entre dous amantes e as emocións que senten, todo acentuado polo feito de que os amantes
son o alcalde e o boticario da aldea.
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Val, Marga do, “A Pinta e Liz op visit”, O Ollo Público, nº 3, “Literatura”, novembro-decembro
2001, pp. 4-6.
Relato de Marga do Val no que un narrador omnisciente en terceira persoa nos achega ás lembranzas dunha muller durante
a súa viaxe por Luxemburgo. Rememora a súa infancia na aldea, un lugar dominado pola presencia feminina da avoa, da
nai e a tía, ademais da vaca Pinta, animal moi querido pola familia e símbolo dunha vida de sometemento e conformismo
contra o que se rebela a protagonista. O final desta etapa vén marcado pola venda da Pinta ao matadoiro e a morte, pouco
despois, da avoa.
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Valcárcel, Marcos, “De cea co Liceo”, El Liceo, nº 3, xaneiro 2001, pp. 27-29.
Reprodúcese integramente o texto elaborado e lido por Marcos Valcárcel durante a cea-homenaxe que o Clube Alexandre
Bóveda lle tributou ao Liceo de Ourense co gallo do sesquicentenario da súa fundación. Nel reconstrúe a historia de
Ourense e do Liceo dende 1850 ata os nosos días e repasa a nómina dos nomes máis significativos que estiveron
vencellados ao Liceo. Sinala tamén que esta sociedade aparece reflectida no relato “Xeque Mate”, dentro de Crónicas de
nós (1980), de Xosé Luís Méndez Ferrín e mais nunha novela do escritor ourensán e liceísta José María Pérez Álvarez, e
mais remata subliñando que hoxe en día o Liceo é unha “casa aberta á cultura da cidade de Ourense”.

______, “Por fin, Castelao completo”, Guía dos libros novos, nº 29, “Obras completas. Historia”,
maio 2001, pp. 3-4.
Recensión conxunta sobre os seis tomos das Obras completas (2000) de Castelao e os dous volumes de Para ler a Castelao
(2000), esforzo editorial coordinado por Henrique Monteagudo e publicado por Galaxia e as fundacións Castelao e Caixa
Galicia. Valcárcel explica que é a Galaxia a quen lle corresponde acometer este tipo de tarefas por posuír os dereitos sobre
os clásicos. Expón que aínda temos as obras completas de poucos autores (Risco, parcialmente de Blanco-Amor...) e afirma
que a calidade das do autor de Cousas, só pola excelencia dos colaboradores, é superior e todas as demais. Deixando á
parte outras razóns, coida que estas obras completas eran
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especialmente necesarias por ser o rianxeiro un dos persoeiros máis invocados hoxe en día. Así mesmo, dá conta dos
coordinadores de cada área: Manuel Rosales, da literaria; Xusto Beramendi, da política; Henrique Monteagudo, da
lingüística e da que inclúe os discursos e mais as conferencias; Xosé Antón Castro, da artística; e Xosé Manuel Núñez
Seixas, do epistolario. Valcárcel detense pormenorizadamente neste último volume e opina que vai ser o “que máis dea que
falar no futuro”. Neste senso, comenta o importante que foi coñecer a correspondencia de Manuel Antonio, Ramón Piñeiro
ou Blanco-Amor. A pesar da valoración netamente positiva, cre que se lle podería dedicar unha sección, como as
devanditas, á faceta humorística, cuestión xa traballada por Siro López. No referente aos dous volumes de Para ler a
Castelao, indica que Miguel Anxo Seixas Seoane, Manuel Rosales e María Cuquejo se encargaron de cadansúa parte de
Cronoloxía, entrevistas e bibliografía, e que Henrique Monteagudo, Manuel Rosales, Manuel Vieites, Xusto Beramendi e
Ramón Maiz son os colaboradores de Estudios sobre a obra escrita, conxunto de contribucións misceláneas.

______, “Diccionario Don Ramón, do A ó Z”, Raigame, nº 12, marzo 2001, pp. 103-109.
Seguindo a presentación alfabética dun diccionario, Marcos Valcárcel achega vintetrés entradas dun posíbel diccionario de
Ramón Otero Pedrayo que se pechan cunha bibliografía mínima sobre o escritor ourensán. Así, atopamos voces como os
títulos dos libros, temas tradados por el, compañeiros de xeración e escritores que admirou, institución relacionadas, etc. En
todos os casos introduce citas do autor de Os camiños da vida.
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Varela, García, “Entrada de Ensor em Bruxelas em 1989”, Alquimia. Revista de creación literaria,
artes gráficas e pensamento, nº 3, “Cómic”, primavera 2001, pp. 37-42.
Banda deseñada, con historia e deseños de García Varela e con rótulos de Pêrez Gonçález, dedicada ao pintor belga James
Ensor. Nela móstrase cómo durante a celebración dun certame de disfraces en Bruxelas, aparece a morte e esta convida a
todos os asistentes á festa do inferno, ademais de facer que se abra o inferno, do que saen “Ensor, Van Gogh, Artaud e
demais malditos”.
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Varela Suánzes-Carpegna, Álvaro, “As antoloxías literarias galegas: do Rexurdimento a 1936”,
Anuario de Estudios Literarios Galegos 1999, “Estudios”, febreiro 2001, pp. 69-102.
Achegamento ás prinicipais escolmas literarias en lingua galega rexurdimentistas e do primeiro tercio do século XX. Na
introducción, procura os seus antecedentes nos cancioneiros medievais e nas compilacións modernas, para focar logo as
características que presentan as antoloxías analizadas: vinculación ideolóxica ao provincialismo e ao rexionalismo como
instrumentos para espallar a cultura e a lingua galegas, concepción que as fai pluritemáticas; divulgación da producción nun
panorama de precariedade literaria e editorial; contemporaneidade; e o seu papel como fontes da historiografía literaria
galega, xa que soían incluír estudios interpretativos nunha fase iniciática. A seguir, define unha tipoloxía que establece:
antoloxías poéticas ou escolmas mixtas; volumes que recollen tanto textos literarios coma outros alleos á literatura
motivados polo obxectivo lingüístico; e aquelas seleccións de textos premiados en certames ou concursos. Posteriormente,
pasa a analizar cada unha das antoloxías: Álbum del Miño (1858); Antología gallega (1862), de Manuel Murguía; o
“Mosaico poético” do Álbum de la Caridad (1862) e El idioma gallego (1886), de Antonio de la Iglesia; Antologia
Portugueza (1876) e Parnaso Portuguez Moderno (1877), de Teófilo Braga; Colección de poesías gallegas (1882), de
Francisco Portela Pérez; Galicia y sus poetas. Poesías escogidas de autores gallegos contemporáneos (1867-1886), de
Leandro Saralegui Medina; Resume da historia de Galicia (1898), de Florencio Vaamonde Lores; La literatura gallega en
el siglo XIX (1903) e Literatura Gallega (1911), de Uxío Carré Aldao; Las mejores poesías gallegas (1914), de Uxío
López-Aydillo; Antología de la
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lírica gallega (1928), de Álvaro de las Casas; Cancioneiro de Compostela (1932) e Antoloxía comentada (inédita), de
Xosé FilgueiraValverde.
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Vázquez, Álvaro, “Luisón o onanista”, O Mico, nº 2, “Relatos”, decembro 2001-xaneiro 2002, pp.
56-57.
O protagonista deste relato, Luisón, é un onanista ao que nin mulleres nin homes conseguen satisfacer sexualmente. O
único pracer sexual que atopa está na masturbación coa súa man dereita, feito que saben todos os seus amigos. Estes pouco
a pouco foron marchando e Luisón foi quedando só, situación que o levou a maldicir as súas apetencias sexuais e a súa man
prodixiosa, á que remata tirando no lixo.
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Vázquez, Dora, Pura Vázquez, Mª do Carme Kruckenberg e Luz Pozo Garza, “Homenaxe ás
sucesoras de Rosalía”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 56, “Auria das letras”, decembro
2001, pp. 36-37.
Nestas páxinas, que foron realizadas en colaboración coa Sección de Literatura do Liceo Recreo Ourensán, aparecen
reproducidos catro poemas das poetisas Dora Vázquez, “Cando volvas”; Pura Vázquez, “Se digo Ourense…”; M.ª do
Carme Kruckenberg, “Dóenme os ollos”, e mais, Luz Pozo Garza, “Souben amar”, así como unha breve achega
biobibliográfica a cada poetisa.
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Vázquez, Pura, “Nos cento e tantos anos de Don Ramón Otero Pedrayo”, Raigame, nº 12, marzo
2001, pp. 25-27.
A poetisa ourensá lembra a Ramón Otero Pedrayo como alumna, ao que caracteriza pola súa facilidade para comunicar co
alumnado, pola tolerancia que demostraba cara aos que tiñan ideas distintas da súa, e pola claridade coa que expoñía os
temas de xeografía e historia. Comenta, ademais, Pura Vázquez, a evolución da relación que mantivo con Otero, as
ausencias durante a posguerra, o reencontro posterior e a memoria no momento actual.
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Vázquez-Monxardín, Afonso, “Achega biográfica a Ramón Otero Pedrayo”, Raigame, nº 12, marzo
2001, pp. 15-19.
Completo percorrido biobibliográfico-cronolóxico no que se recollen os fitos máis sobranceiros da traxectoria vital e
creadora de Ramón Otero Pedrayo. Comeza lembrando as orixes “liberais e cultas” do autor de Os camiños da vida. A
seguir, comenta os anos de formación e de amizade con Risco e Cuevillas, cos que tamén compatirá arelas galeguistas.
Ocúpase tamén da etapa política durante a II República, así como do longo silencio posterior ata a década dos 50. Enumera
os títulos publicados e lembra as múltiples homenaxes que conciliou a súa figura nos últimos anos da súa vida.

______, “Un fermoso semi-inédito de Otero”, Raigame, nº 14, “Especial Otero Pedrayo”, novembro
2001, pp. 45-53.
A reflexión inicial acerca da importancia que teñen na traxectoria de certos escritores os textos que permanecen inéditos, ou
que simplemente foron moi pouco difundidos, está seguida da reproducción dun texto de Otero Pedrayo que correu esta
sorte. Titúlase “Outa craridade luguesa” e consiste nunha breve panorámica de creadores lugueses como: Ánxel Fole,
Aquilino Iglesia Alvariño, Manuel María, Pimentel, Uxío Novoneyra, Díaz Castro, Arcadio
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López Casanova, Álvaro Cunqueiro, Rof Carballo, Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego, Díaz Jácome e Noriega
Varela.
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Vázquez Pintor, Xosé, “Escolma poética”, A Taboada, nº 4, decembro 2001, pp. 29-32.
Recompilación de tres poemas de Xosé Vázquez Pintor, nos que se sinala nunha nota de rodapé que o primeiro, “Memoria
de seu” é inédito e que o poeta fixo expresamente para esta revista como homenaxe aos “vellos arrieiros”, mentres que os
outros dous foron seleccionados polo autor da súa obra Banzados (2001). Son dous poemas sen título, de verso longo nos
que se trata a achega dunha xuvenca ao boi e se rememora a época da infancia marcada pola escaseza e os productos
tradicionais, respectivamente.
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Vázquez Souza, Ernesto, “Sobre a exposición ‘Galaxia. Palabras para un país”, A Trabe de Ouro, nº
47, “Crónica”, xullo-agosto-setembro 2001, pp. 129/417-132/420.
Dura crítica á exposición que a Editorial Galaxia levou a cabo con motivo do cincuentenario da súa fundación, na que
considera que é unha mostra moi pouco representativa do que simboliza a editorial e do importante labor que desenvolveu
ao longo do tempo para a cultura galega. Fai algunhas apreciacións como a falta dun catálogo a xeito de historia-memoria
no que analizar aspectos tan importantes como o proxecto cultural co que naceu a editora, o papel da censura do seu inicio,
as novas coleccións que presentou ao longo da súa vida, ou a narrativa contemporánea, traballos que ben poderían ter
levado a cabo colaboradores como Alonso Montero, Henrique Monteagudo ou Dolores Vilavedra. Considera que é moi
lamentábel a falta de estudios sobre o labor desenvolvido por persoeiros como Francisco Fernández del Riego, Fermín
Penzol ou Carballo Calero, que non se ofrezan informes técnicos do funcionamento da editora e balances da súa xestión
empresarial, ademais de denunciar o ocultismo e secretismo que predomina con respecto aos seus valiosísimos arquivos.
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Veloso, Luís, “Contos de mortos”, O Mico, nº 2, “Relatos”, decembro 2001-xaneiro 2002, p 60.
Conto no que Esopo vai ao cemiterio para contarlles contos aos seus antepasados, que parece que el escoita xa que ás veces
responde a algo que lle din. Algúns dos contos que xa lle relatou son os da Cinsenta, Carapuchiña vermella, Os tres
porquiños ou A bela e a bestia.
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Ventura, Joaquim, “Riscos da corrección política”, Guía dos libros novos, nº 25, “Narrativa”, xaneiro
2001, p. 23.
Recensión do libro Tódolos portos se chaman Helena (2000) do que se destaca a súa narración áxil mais que non fica claro
se esta novela é unha novela xuvenil ou para adultos. Apunta algúns dos sucesos inverosímiles da novela e remata
indicando que Joan Barril, autor desta obra, “quixo facer unha novela nunha liña de verdadeira corrección política” que
corre o risco de sufrir algún que outro naufraxio literario.

______, “Unha entrega de tópicos”, Guía dos libros novos, nº 26, “Narrativa”, febreiro 2001, p.
20.
Comentario do libro A man dos paíños (2000), de Manuel Rivas no que se comeza salientando a proxección do seu autor.
Despois sinala que o libro é “unha solución de compromiso” e tamén afirma que comeza a cansar a teima da emigración, da
lembranza da Guerra Civil e da represión Indica tamén que lle parece unha frivolidade facer épica dos mariñeiros que “é
pura e dura inseguridade do traballo”, acha “unha tomadura de pelo” ao lector a inserción de fotos nun libro de narrativa
mais conclúe apostando pola resposta positiva dos lectores.
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______,

“Ela, maldita alma. Manuel Rivas”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Libros”, febreiro
2001, pp. 248-250.
Valoración negativa do libro de relatos de Manuel Rivas. Segundo o crítico, esta obra non cumpre as expectativas que
levantou O lapis do carpinteiro (1998), que lle reportou un grande éxito e un público fiel, debido en parte a un marketing
“lexítimo”. Por iso, seguidamente, dá conta dunha serie de deficiencias que ve no volume: descompesación entre as
historias, sobre todo, na tensión narrativa; un deseño irregular dos personaxes; grallas idiomáticas; falta dun enfoque
heteroxéneo e dun fío temático común; e o uso incorrecto da toponimia exótica. Por todo iso, agarda que o escritor volva ao
bo camiño literario.

______, “Uns refrescantes ‘flashes’ narrativos”, Guía dos libros novos, nº 27, “Narrativa”, marzo
2001, p. 21.
Dá conta da producción literaria de Medos Romero que é serodia con respecto á súa idade, pero que anuncia unha
continuidade creativa. A seguir, céntrase no comentario de Dubido se matei a Lena (2000), obra na que a técnica
empregada pola autora nos seus relatos –“máis propiamente uns flashes narrativos que unha liña argumental”– permite que
en poucas páxinas teñan lugar unha gran diversidade de situacións. Aclara que se ben non hai protagonistas no sentido
estricto, a figura de Lena está presente en diversos relatos desenvoltos arredor de dous
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eixos como son a circunstancia feminina e o pesimismo. Tamén fala da “literatura feminina” e conclúe sinalando que a
citada obra “ten calidade abonda como para superar a simple etiqueta de xénero e darnos unha visión da sensibilidade
feminina”.

______, “O achado dunha trufa”, Guía dos libros novos, nº 28, “Narrativa”, abril 2001, p. 22.
Para dar unha idea do valor literario de Terá as túas balas (2000), de Xabier Cid, compárao cunha trufa. Gaba
especialmente que o narrador non deixe cabos soltos e que sitúe como protagonista un personaxe que se desenvolve alén da
lei. Malia non se descubrir na obra a localización, afirma que a acción transcorre entre Moaña e Vigo. Así mesmo, expón o
fío argumental e sobrancea que o delincuente se decate de que está a ser utilizado.
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Vidal, Carme, “Syra Alonso”, Anima+l, nº 11, primavera 2001, pp. 12-13.
Infórmase da publicación da obra Diarios (2000), de Syra Alonso na colección “Mulleres” de A Nosa Terra. Ofrécense
diversos datos sobre os acontecementos históricos e as experiencias persoais que marcaron a vida desta muller. Faise
especial fincapé no entusiasmo que o seu fillo, Juan Ramón Fernández Alonso, amosou en todo momento pola edición
deste libro.
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Vidal Estévez, Engracia, “Libros chegados á redacción”, Encrucillada. Revista galega de pensamento
cristián, nº 122 (marzo-abril), nº 123 (maio-xuño) e nº 125 (novembro-decembro), 2001, p. 103/207,
pp. 116/332-118/334 e pp. 106/554-108/556, respectivamente.
Como vén sendo habitual nesta sección, ofrécense novas dos últimos libros que chegan á redacción da revista, así como
unha breve recensión de cada un deles. No número 121 (xaneiro-febreiro) non hai ningún libro relacionado coa literatura
galega. No número 122 (marzo-abril) cítanse os Informes de Literatura 1999, de Varios Autores; o Diccionario ItalianoGalego, de Varios Autores; Epistolario galego de Miguel de Unamuno, de Alexandre Rodríguez Guerra e Obra narrativa
en galego, de Aurelio Ribalta y Copete. No número 123 (maio-xuño), fálase de Animación teatral: teorías, experiencias,
materiais, de Varios Autores; Livro de Tristán e Livro de Merlín, de Varios Autores; Nós, páxinas gallegas do diario da
Cruña El Noroeste, de Varios Autores e A noite está varrida da terra, tamén de Varios Autores. O número 124 non inclúe
a sección “Libros chegados á redacción” e, por último, o número 125 (novembro-decembro) cita os seguintes libros: O
proceso penal a Manuel Curros Enríquez, de Varios Autores; Rosalía, de Ramón Otero Pedrayo; Xistral. Revista lucense
de creación poética, de Varios Autores; Concurso hipercurtos contos 2001, de Varios Autores; Un xardín no tempo, de X.
M. López Ardeiro e, para rematar, Mar revolto, de Roberto Vidal Bolaño.
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______, “Varios autores. Galicia 2020”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 121,
“Recensións”, xaneiro-febreiro 2001, pp. 94-95.
Recensiónase a obra Galicia 2020, que conta cun prólogo de Carlos Casares titulado “Inventar o futuro” e un epílogo de
X.L. Méndez Ferrín, que titula “Ó peche”. Afírmase que a obra xurdiu como consecuencia dun “encontro-reflexión”
celebrado en Mondariz-Balneario, ao que asistiron dezaseis persoas “representativas de diversos sectores e cun prestixio
altamente recoñecido”. A seguir, cita os catorce relatorios: “A Galicia do 2000”, de Xosé Luís Barreiro Rivas; “Algúns
aspectos da política ambiental galega”, de Xosé Benito Reza; “As cidades e o territorio”, de Ánxel Viñas; “Cidades,
arquitectura e cultura urbana”, de Xerardo Estévez; “Historia con algo de prospectiva”, de Ramón Villares; “As finanzas”,
de Xosé Luís Méndez López; “Agricultura e Gandería”, de J.Carlos del Álamo; “A pesca”, de Enrique López Veiga;
“Ciencia e tecnoloxía”, de Carlos Pajares; “A biotecnoloxía xenética”, de Carlos Zapata; “A sociedade da Información”, de
Francisco Campos Freire; “A muller”, de Teresa Rey Barreiro-Meiro e, por último, “A Igrexa Galega”, de Andrés Torres
Queiruga.

______, “Bernárdez Vilar, Xoán, A saga da illa sen noite”, Encrucillada. Revista galega de
pensamento cristián, nº 122, “Recensións”, marzo-abril 2001, pp. 99/203-100/204.
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Coméntase, brevemente, a obra de Xoán Bernárdez Vilar, A saga da illa sen noite, publicada por Toxosoutos e galardoada
co Premio do Concello de Vilalba 1999, na modalidade de narrativa. Afirma que o volume vai acompañado dunha serie de
mapas, dun glosario e dunha cronoloxía histórica.
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Vieites, Manuel F., “Retrato do artista desamparado”, Guía dos libros novos, nº 26, “Teatro”, febreiro
2001, p. 30.
Co gallo de presentar o traballo Jenaro Marinhas del Valle, a vida escura (2000), de Henrique Rabuñal, Manuel F. Vieites
repasa a traxectoria pública como dramaturgo de Jenaro Marinhas del Valle. Fala do carácter “pouco menos que
clandestino” da súa obra dramática e sinala que os dous textos fundamentais para analizar o seu pensamento son A revolta e
outras farsas (1965) e o seu discurso de ingreso na RAG de 1979. Como peche afirma que este volume de H. Rabuñal
conta cunha conversa de Marinhas del Valle con José Mª Monterroso Devesa e o propio Rabuñal.

______, “Lembranzas, pirotecnia e homenaxes”, Guía dos libros novos, nº 27, “Teatro”, marzo 2001,
p. 29.
Primeiramente, comenta o volume O teatro de Charles Baudelaire. Proxectos (2000), de Xesús González Gómez, que se
abre cunha introducción na que este autor deixa poucas dúbidas con respecto á escasa transcendencia da obra dramática de
Baudelaire nun momento no que apareceron obras máis significativas. A seguir, fala sobre o interese que poida ter este
traballo e considera que o volume, que recolle o posíbel espectáculo O bébedo, ten un valor didáctico, que se pode entender
como unha chamada de atención sobre a necesidade de saber recoñer a distancia que media entre a xenialidade das ideas e
a sorprendente mediocridade de moitas da súas concrecións prácticas.
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Ademais apunta que contribúe a iluminar zonas esquecidas da traxectoria pública do autor de Les Fleurs du mal. En seguno
lugar, céntrase na edición de Laura Tato Fontaíña, Escritos sobre teatro, de Ricardo Carvalho Calero. Trátase dun conxunto
de traballos arredor do que foi a historia da literatura dramática galega, aínda que tamén se inclúan algunhas críticas de
espectáculos históricos. A seguir, detalla máis polo miúdo o título e contido destes estudios verbo da literatura dramática
galega.

______, “Editorial Galaxia: cincuenta años de labor cultural”, ADE-Teatro (Revista de la Asociación
de directores de escena de España), nº 85, “Editoriales”, abril-xuño 2001, p. 11.
Dálle os parabéns á editorial Galaxia polo seu cincuenta aniversario, por ter desenvolvido un rol tan importante na
recuperación da creación dramática en galego, ao publicar algunhas das obras máis importantes da nosa literatura
dramática, e por publicar, dende 1963, a revista Grial.

______, “Galicia. Presentación del “Foro teatral de Sada”, ADE-Teatro (Revista de la Asociación de
directores de escena de España), nº 85, “Agenda”, abril-xuño 2001, pp. 194-195.
Reproduce os vinte puntos do manifesto “Un programa básico para el teatro gallego” –que tenta a plena regularización do
teatro galego cunha política teatral axeitada– que foi publicado polo “Foro Teatral de Sada”.
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Asemade sinálase que este Foro pretende crear marcos de análise e reflexións ao redor das principais eivas das artes
escénicas de Galicia.

______, “Falando de nós”, Escaramuza, nº 9, primavera 2001, p. 8.
Ofrece un comentario sobre dous autores teatrais: Jordi Galcerán, autor de Palabras encadenadas, premio Born de Teatre,
e Euloxio R. Ruibal, autor de O cabodano (1977), premiada no Concurso Abrente. Desta última obra afirma que trata as
relacións humanas, presentadas en dous niveis: o plano contextual e o plano das interaccións. No primeiro plano as
relacións enmárcanse no período da posguerra. No segundo plano, os comportamentos “trascenden a dicotomía entre
nacionais e republicanos para mostrar unha serie de patoloxías que teñen unha causa anterior”.

______, “Teatro e Educación social: estratexias contra a exclusión”, Revista Galega de Teatro, nº 26,
primavera 2001, pp. 7-12.
Comézase reflexionando sobre o papel xogado polo teatro para loitar contra a exclusión social e sobre a importancia que
tivo o dramaturgo catalán Ignasi Iglesias. Tamén se comenta a relevancia da “democracia cultural” promovida dende
Francia. Logo, analízanse os distintos ámbitos que pode abarcar o teatro: crítica de desigualdades, reflexión
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colectiva, intercambio de ideas, proceso de compensación... Asemade lóuvanse as actividades de distintos grupos e
colectivos e saliéntase o papel do teatro na escola para a formación de cidadáns.

______, “Cronoloxía e temporalidade na literatura dramática galega. A periodización. Unha proposta
de traballo”, Boletín Galego de Literatura, nº 25, “Estudios”, 1º Semestre 2001, pp. 51
90.
Co obxectivo de fomentar o debate e aventurar novas propostas de traballo, Manuel F. Vieites presenta esta proposta de
periodización da literatura dramática galega que está baseada no libro Manual e escolma da literatura dramática galega
(1996). Defende unha proposta específica para a creación dramática, xa que considera fundamental ter en conta factores
como a actividade política e a normalización da lingua e da cultura galegas. A partir das propostas de Carvalho Calero,
Francisco Rodríguez, Manuel Lourenzo e Francisco Pillado, enumera os aspectos e parámetros que debería contemplar
unha periodización da literatura dramática galega e presenta a súa propia.

______, “Os amigos e os aliados do terror”, Guía dos libros novos, nº 31 “Teatro”, xullo-agosto 2001,
p. 29.
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Comeza Vieites explicando, nesta recensión a Calígula (2000) de Albert Camus, que o mito deste emperador é necesario
para representar os abusos de poder que se dan en toda sociedade. Cualifica o autor, fronte a Sartre ou Beauvoir, de
heterodoxo e coida que elabora unha “crítica integral do totalitarismo” que inclúe non só os dictadores senón tamén os
colaboracionistas, cuestión que ilustra cos exemplos das dictaduras militares de Franco e Pinochet. Non obstante, afirma
que Camus foxe de maniqueísmos xa que as actitudes condenadas están no interior de todos. Seguidamente, apunta que
quizais fose o primeiro introductor no teatro do concepto do absurdo, innovación que se atribúe habitualmente a Ionesco.
Así mesmo, sinala que o volume inclúe un prólogo de Carlos Casares e un estudio de Norma Rodríguez. Respecto da
traducción de Manuel Guede, comenta que se basea no texto de 1958 e que Xosé Manuel Beiras Torrado publicou en 1992,
unha versión máis literaria e achegada ao orixinal nos Cadernos da Escola Dramática Galega.

______, “Para desentumecer o teatro en Galicia”, Tempos Novos, nº 52, “Voces e Culturas. Informe”,
setembro 2001, pp. 60-71.
Tras reivindicar unha “nova etapa” para as nosas artes escénicas, sobre todo para o teatro, explicita polo miúdo unha serie
de medidas e “propostas” encamiñadas á procura dunha máis que necesaria normalización, e que abranguen todos os
ámbitos posibles -público, profesionais, institucións públicas,... Así, toca aspectos relacionados coa captación de
espectadores, coa formación dos actores ou a creación de textos, entre outros. Apunta que o desenvolvemento pleno destas
artes contribúe ao “progreso social e material de Galicia”.
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______, “Literatura dramática en lingua galega: ¿ficción ou alucinación?. Algunhas notas sobre a
impronta das artes escénicas na cultura medieval europea”, Anuario de Estudios Literarios Galegos
2000, “Estudios”, decembro 2001, pp. 69-132.
Con este estudio quere abrir camiños de investigación ao redor da existencia dunha literatura dramática galega medieval.
En primeiro lugar, revisa a súa propia proposta de periodización entendendo que só se pode considerar un único período
medieval (1100-1482) ao tempo que destaca o papel de Compostela como foco cultural receptor e irradiador de formas
dramáticas e teatrais europeas. Así mesmo, expón toda unha serie de interrogantes que envolve esta materia, basicamente,
en torno á ausencia de textos e a posíbel orixe e desenvolvemento do teatro medieval en Galicia, cuestión que contrasta nas
teorías existentes e nos paradoxos que fican por resolver. En todo caso, o autor escolle un posicionamento de estudio
arriscado polo cal reconstruír unha literatura dramática en base a unha serie de manifestacións escénicas documentadas
contrarrestando a ausencia total de textos coa tradición manuscrita na nosa lingua, coa lírica, co que se daba noutras
latitudes europeas, en relación aos espacios de creación cultural e cruzando traballos interdisciplinares. Desta maneira,
explica as fontes do teatro medieval facendo fincapé na natureza do acto teatral, na orixe poli ou monoxenética do teatro
medieval e situando as fontes culturais e artísticas na xeografía europea. A seguir, fai un relato histórico-descritivo dos
tipos de representación teatral (festas cíclicas e tradición popular, teatro profano derivado da tradición latina, teatro grecolatino e teatro litúrxico e relixioso) e a súa presencia no territorio lingüístico galego. Na recapitulación final, volta defender
a investigación que afronte os
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problemas (máis alá da aparición ou ausencia de textos) e as coordenadas de estudio que guían este traballo. Para rematar,
chama a traballar dende a interdisciplinariedade e os traballos comparados, co fin de superar a endogamia que segundo el
existe nos estudios culturais galegos hoxe en día.

______, “Erwin Piscator, Peter Weiss, Augusto Boal e Luís Seoane. A propósito de Esquema de
farsa, unha proposta inaugural e visionaria, entre o teatro popular e a ‘performance”, Grial, nº 150,
Tomo XXXIX, abril-maio-xuño 2001, pp. 251-276.
Amplo estudio sobre a renovación que supuxo a obra Esquema de farsa, de Luís Seoane dentro do teatro galego. Manuel F.
Vieites opina sobre este autor, que na historiografía oficial se sitúa dentro dos “autores que poden resultar incómodos”, e
que habería que rescatalo debido a que conta cunha literatura dramática de indubidábel calidade. Ao longo destas páxinas
contraponse Seoane a outros dramaturgos galegos que seguían o esquema dominante, que no momento de creación de
Seoane era o que promovía e defendía o grupo Nós. Destaca que a causa pola que este autor non se pode incluír dentro da
corrente dominante é porque a escolla formal e estilística que el fai está directamente relacionada coa dimensión social que
procuraba. Relacionada con esta idea de compromiso social está a de teatro popular, entendida dunha maneira distinta á
tradicional, xa que el entendía por tal o que se puidese representar en calquera lugar, idea que polo tanto Vieites asocia aos
“happening”. Así mesmo destaca o carácter renovador de Esquema de farsa por constituír unha proposta inaugural non só
na literatura galega senón tamén noutras linguas peninsulares. Este carácter renovador de Luís Seoane pono tamén de
manifesto ao aludir a
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dramaturgos estranxeiros que participaron nos movementos de renovación teatral que tiveron lugar a partir do 1960 e cos
que Seoane compartía algunhas visións sobre a representación. Por todo isto queda patente no artigo que o autor galego
tamén se distancia das tendencias renovadoras de principios de século, sobre todo pola estratexia deconstructora, xa que a
farsa ten unha intención burlesca. Por outro lado, debido ás súas características, pon esta peza en relación co “happening” e
o “perfomance” e con dramaturgos renovadores da época como Peter Weiss, co que compartía a idea de que o teatro debe ir
máis alá do escenario e a idea da dimensión social deste, ou con Augusto Boal, coincidindo ambos na busca de novas
formas, na adecuación de creación e contexto ou na deriva popular do espectáculo.
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Vilariño Picos, María Teresa, “Euloxio R. Ruibal. Casarriba”, Revista Galega do Ensino, nº 33,
“Recensións”, novembro 2001, pp. 229-233.
Tras comentar a traxectoria profesional de Euloxio R. Ruibal, a atención céntrase na súa obra publicada por Espiral Maior
no ano 2000 Casarriba. Preséntase como o maior logro da novela a polifonía narrativa empregada. Tamén se valora
positivamente a desorde coa que se presentan as historias. Así mesmo, saliéntase a aparición de elementos que rachan coa
realidade e introducen ao lector no marabilloso. Analízase, ademais, o significado dos espacios e, finalmente, saliéntase o
extremo coidado co que o autor se enfronta ao labor creativo.
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Vilavedra, Dolores, “¿Menos é máis?”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Panorámicas”,
febreiro 2001, pp. 191-196.
Aborda o panorama narrativo do ano 1999 comezando por se referir á consolidación das coleccións dirixidas ao público
xuvenil postas en marcha nos últimos anos xa que a existencia dese público asegura o futuro da literatura galega. Ademais,
coida que sería beneficioso comprobar se esta literatura entrou en competencia coas coleccións clásicas e canonizadas. A
seguir, saúda a calidade e o éxito de autores non consagrados como Xosé Cid Cabido (grupo abeliano), Antón Riveiro
Coello (A quinta de Saler) e Anxo Angueira (Pensa nao). Tamén inclúe neste grupo o “macroproxecto narrativo” de Xosé
Carlos Caneiro, mentres que nun segundo nivel inclúe as obras de Martínez Pereiro, Manuel Seixas, Antón Risco, Xavier
Queipo, Tucho Calvo. Así mesmo, fala das “poucas sorpresas” que trouxeron autores consagrados como Bieito Iglesias,
Manuel Rivas e Fernández Ferreiro e como incatalogábel define a última novela de Méndez Ferrín. Nacho Taibo, Xulio L.
Valcarcel, Xelís de Toro, Víctor Vaqueiro, Borrazas, Ricardo Martínez Conde, Navaza e Xurxo Souto completan este
repaso que conclúe dándolle a benvida á reducción do número de títulos se, como aconteceu en 1999, leva aparellada unha
maior calidade e experimentación.

______, “Dous modelos distintos de escritor”, Tempos Novos, nº 48, “Voces e Culturas. Opinión”,
maio 2001, p. 73.
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Comparación entre Suso de Toro e Gonzalo Navaza como escritores, na que tenta atopar os puntos comúns entre ambos.
Do primeiro destaca que é o prototipo de escritor profesional, mentres que o segundo responde máis ao de filólogo, malia
que os dous teñen na intervención social unha característica común que, en Suso de Toro, se dá a través de artigos en
xornais e revistas cos que busca provocar a polémica e o debate, mentres que Gonzalo Navaza traballa dende hai anos na
toponimia de Galicia. A seguir repasa brevemente a obra de cada un deles, caracterizada, no caso de Navaza, por un
marcado gusto polo xogo coas palabras como ocorre nos palíndromos da súa obra A torre da derrotA, polo diálogo coa
tradición literaria universal na procura da trascendencia que se ve en Libra (2000) ou do xogo irónico como acontece en
Erros e tánatos (1997). Destaca dos dous a busca de diferentes camiños literarios cos que crear novos espacios como o
emprego da informática, e de internet en particular, que levou a Navaza a ter unha páxina na que “colgar” a literatura
galega, e en Suso de Toro ao fomento da vía dos audiovisuais. Remata repasando a traxectoria do autor santiagués, dende o
impacto de Polaroid nos anos oitenta, que rachou coa literatura convencional galega, ata Non volvas (2000), consciente do
reto que supón tal evolución tanto para o escritor como cara ao público.

______, “Seitura de follas”, Tempos Novos, nº 51, “Crítica. Voces e Culturas. Libros”, agosto 2001,
pp. 72-76.
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Aproximación crítica ao que leva dado de si o panorama literario galego neste ano, realizando un percorrido polo mercado
editorial. Mais antes, principia cunha alusión positiva ao outorgamento do Premio Xerais a Marilar Aleixandre, pondo de
relevo, por outra parte, a proliferación de premios poéticos nos últimos tempos. Tamén, manifesta o seu acordo coa
constitución do consorcio editorial entre A Nosa Terra, Bahía, Galaxia e Sotelo Blanco, “un freo ó minifundismo editorial”.
Logo céntrase en varias publicacións da editorial ourensá Linteo, entre elas, A casamenteira (2000) ou Pedro Guedellas
(2001) de Hoffmann. Achégase, logo, ao terreo da traducción, salientandoa pouca acollida de autoras como Ágatha Christie
ou Katherine Mansfield. No relativo á poesía, refírese primeiro ás antoloxías, entre elas, A tribo das baleas (2001), de
Helena González, e Baleas e baleas (1988), de Luísa Castro, apuntando certas polémicas pola escolla dos autores. Sinala,
así mesmo, “outras alternativas” no eido poético, como A núa lentitude (2001), de Martínez-Conde, ou a nova edición de
Libra (2000), de Gonzalo Navaza. En canto ao ensaio, destaca O sexo, a muller e o crego de Xosé Chao Rego, que
“continúa a visitar territorios polémicos”, á vez que salienta o abrollo do “ensaísmo biográfico”. Do teatro subliña que
“segue a ser o reino da miseria”, destacando Mar revolto (2001), de Vidal Bolaño. Alude logo ás reaparicións de varios
autores, ademais de ter unhas verbas para coas últimas obras de, entre outros, Xavier Queipo, Papaventos (2001), ou Fran
Alonso, Males de cabeza (2001). Remata, tras comentar a edición institucional, sinalando que a nosa literatura “semella
navegar en augas revoltas” con moitas “carencias”.

______, “Narrativa do 2000: un discreto ton menor”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000,
“Panorámicas”, decembro 2001, pp. 279-284.
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Fai un repaso do panorama narrativo nun ano, o 2000, que considera “decepcionante” e que veu marcado polo
protagonismo das coleccións alternativas das editorias, que sacaron á luz novos valores, e pola perda da presencia pública
do xénero. Despois de aludir á empresa arriscada dos volumes colectivos (os positivos Tecendo panos e Narradoras e os
“decepcionantes” relatos de Phiccións), subliña o aumento do contributo institucional á creación e reserva unha valoración
máis ampla para as entregas dos autores máis agardados: Xurxo Borrazás, Suso de Toro, Mª Xosé Queizán e Xosé Carlos
Caneiro. O inventario das obras máis destacadas do ano continúa logo co seu encadramento segundo diferentes liñas
temáticas, tales como a combinación do cotián co sobrenatural de Xavier Seoane e Riveiro Coello ou o costumismo do
clásico Manuel García Barros e de Narciso Luaces Pardo, Manuel Rodríguez Troncoso e Alfonso Eiré, sen esquecer
escritores que seguen aprofundando no seu microcosmos narrativo particular: Riveiro Coello, que recuncou con Animalia, e
Xosé Miranda. En canto a unha das propostas máis agardadas, A man dos paíños, de Manuel Rivas, xustifica este “luxo que
a poucos escritores lles permiten os seus editores” e, para finalizar, entre outros títulos valora positivamente a épica dos
personaxes anónimos que Luís Rei Núñez rescata en Expediente Artieda, ao tempo que cualifica de malograda a
“estupenda historia” de O bandido Casanova, de Hixinio Puentes.

______, “Non volvas de Suso de Toro”, Festa da Palabra Silenciada, nº 16, “Crítica”, 2001, pp. 110111.

V. 4. Publicacións en revistas

Despois de chamar a atención sobre o cambio experimentado na actitude literaria de Suso de Toro, céntrase na súa obra
Non volvas (2000), cualificada como “libro de mulleres e sobre mulleres” no que se recolle unha concepción de descenso
ás simas do interior feminino e na que predomina o estilo indirecto libre cunha focalización selectiva e outras veces unha
terceira persoa. Salienta a importancia acadada polas mulleres fronte á visión negativa dos homes, explica o argumento da
obra protagonizada por Encarnación, que narra unha viaxe iniciática organizada en oito bloques que conforman unha
concepción ortodoxa da acción, na que destaca as citas da Judith de Freidrich Hebbel e que remiten ao personaxe bíblico, o
que permite unha interpretación relixiosa e ritual, acompañada da simboloxía xudeo-cristiá coa que codifica as vivencias da
protagonista.
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Villalaín, Damián A., “Creatividade no teatro. Creación condicionada”, Tempos Novos, nº 55,
“Cultura”, decembro 2001, p. 70.
Realiza un sucinto balance do que deu de si a dramaturxia galega ao longo do ano que remata, criticando a falta de apoio
das institucións públicas. Tras subliñar que se está a recuperar público lentamente, fai referencia á situación das compañías
teatrais. Remata citando unha serie de obras, correspondentes a liñas dramatúrxicas e estéticas moi distintas, co fin de pór
de manifesto a “riqueza” e a “madurez” do noso teatro, que aínda pugna por ampliar as súas vías de achegamento á
sociedade.
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Villalta, Luísa, “A cultura galega ante a dobre globalización”, Enclave, 2001, “Colaboracións”, pp.
23-28.
Comeza reflexionando sobre a novidade que significa a globalización e sobre a dobre globalización que sofre Galicia.
Despois analiza o papel da cultura dentro deste proceso e sinala o contrapunto que supón o “Foro da Cultura Galega” a este
procedemento de asimilación mundial. Así, coméntase a estructura e o contido do primeiro documento de conclusións
elaborado polo foro, do que destaca as reflexións sobre a identidade da cultura galega, a organización desta ou a necesidade
de crear medios de comunicación e redes interculturais que impidan o illamento da nosa cultura.
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Villar, Miro, “A poesía galega de Carvalho Calero”, FerrolAnálisis, nº 16, “Separata Especial”, xullo
2001, pp. 118-125.
Estudio das nove obras poéticas en galego publicadas por Ricardo Carballo Calero, mais sen esquecer repasar tamén a súa
producción en castelán. De cada unha delas sinala as diferencias entre a edición orixinal e a que se recolle na
recompilatoria Pretérito imperfeito (1927-1961), feita polo propio autor en 1980. Comeza por Vieiros (1931), composta por
trinta poemas escritos entre 1927 e 1930, na que sobrancea a influencia do neotrobadorismo ou o epicureismo como o
poema “Filosofía”, que culmina en “Abisag”. De O silenzo axionllado (1931-1934) (1934), destaca a continuidade do
anterior e o inusitado erotismo, ademais do carácter subxectivo e a saudade polo tempo pasado. De Anxo de terra (1960),
destaca o carácter máis persoal e a desolación existencial condicionada pola dictadura, liña que se mantén en De poemas
pendurados de un cabelo (1952). Xa en 1961 aparece Salterio de Fingoy do que destaca o existencialismo común aos
poetas da Escola de Tebra, dando exemplos de poemas que chaman a atención pola súa estructura dialogada como “A
bailarina” ou pola perfección de sonetos como “Alto Lérez” ou “E calquei a soleira bretemosa”. De Pretérito imperfeito
(1927-1961), destaca a adaptación da lingua á grafía reintegracionista, seguida logo por outra recompilación Futuro
condicional (1961-1980) (1982) cualificada polo seu “exhuberante culturalismo”, á que lle seguiu en 1986 a recompilación
Cantigas de amigo e outros poemas (1980-1985), caracterizada por estar os poemas en boca dunha muller que fala do amor
e da paixón. Finalmente, Reticências…(1986-1989), publicada en 1990, xa postumamente e que fora recompilada polo
poeta. En todas elas pon de manifesto a forte presencia das referencias culturalistas, en especial a tradición greco-latina.
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Villares, Ramón, “A historia de Galicia na obra de Otero Pedrayo: Terra e Memoria”, Raigame, 12,
marzo 2001, pp. 29-37.
Este artigo longo que xira ao redor da concepción da xeografía e da historia de Galicia na obra de Otero Pedrayo está
estructurado en cinco partes, ademais dunha introducción na que Ramón Villares relaciona o historicismo oteriano coas
correntes que por aquel entón se estaban a desenvolver na Península Ibérica. En “da xeografía á historia”, céntrase nas
influencia que recibiu Otero, na mestura de “método da intuición cun empirismo fundado na consulta exhaustiva dos textos
clásicos e da bibliografía coetánea”, así como no privilexio que sempre lle concedeu á xeografía. En “Unha obra clásica”
comenta os diversos ensaios de temática histórica publicados polo de Trasalba, salientando Ensaio histórico sobre a cultura
galega (1982). Os seguintes apartados refírense, respectivamente, os lugares máis transitados por Otero nas súas obras e
aos personaxes nelas presentes. Con respecto aos primeiros, salienta o mundo rural, nomeadamente os pazos, así como a
paisaxe urbana de Compostela. Dos personaxes destaca a presencia de labregos e fidalgos decadentes. Xa para rematar, no
último epígrafe, “O devalar do tempo”, ocúpase de describir as preocupacións de Otero con respecto á modernidade e ás
transformacións que esta ocasiona.
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Villarmeá Álvarez, Cristina, “Os dedos dos loureiros”, Grial, nº 150, Tomo XXXIX, “Libros”, abrilmaio-xuño 2001, pp. 310-312.
Achega á obra de Xesús Rábade Paredes, Os dedos dos loureiros (2000), centrándose sobre todo na temática e no contido.
Indica primeiramente que nesta obra o autor retoma as constantes da súa producción lírica anterior, o lirismo e a
preocupación polos problemas de Galicia. Do contido sinala que todo o poemario, dividido en tres partes, xira arredor da
morte da nai, aínda que esta en boa parte da obra trascende a súa entidade individual para identificarse coa patria. Respecto
á división tripartita indica que obedece á evolución dun proceso de dó, que resume nun primeiro momento de querer fuxir,
nun segundo de afondar no problema, e nun terceiro de superación deste. Xa finalmente destaca que as ilustracións
acompañan e complementan o texto e, referido á linguaxe, di que esta é directa e sinxela, buscando así comunicar a
intensidade da emoción.
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Vivero Mogo, Prudencio, “O Castelao total”, Tempos Novos, nº 46, “Voces e Culturas. Crítica.
Libros”, marzo 2001, p. 72.
Céntrase no sexto volume das obras publicadas por Galaxia na conmemoración do 50 aniversario da morte de Castelao nas
que se recolle toda a súa obra. Sinálase que o volume está dedicado ás cartas escritas polo rianxeiro e que as estructura a
través dos seus períodos vitais: 1902-1909, 1910-1919, 1920-1929, 1930-1939 e 1940-1949 indicando o número de misivas
que hai en cada un deles. Tamén se refire aos dous anexos, un con cartas de difícil establecemento cronolóxico e outro con
cartas dirixidas a Losada Diéguez e caracterizadas pola súa fondura, nas que se demostra a calidade humana do autor.
Considera que este volume é unha fonte fundamental de consulta para o coñecemento do rianxeiro.
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XGG, “Eu tamén fun coas vacas”, Grial, nº 149, Tomo XXXIX, “Libros”, xaneiro-febreiromarzo
2001, pp. 105-107.
Inicia o artigo aclarando que a maioría dos 27 textos narrativos que compoñen Eu tamén fun coas vacas (2000), de Alfonso
Eiré, non son nin contos nin relatos, senón estamp as, recordos ou lembranzas. Despois desta diferenciación sinala que nos
contos, dos que cita varios títulos, o autor falla debido a que se mostra como observador e non como creador de mundos.
Sen embargo, indica que as estampas están máis logradas tanto pola linguaxe –onde mestura fala popular, modismos locais
e unha escritura estética-como pola temática, na que os sentimentos están moi presentes. A pesar disto cre que en xeral non
se trata dun volume logrado porque nas estampas falta certa impersonalidade, necesaria na literatura para tomar distancias
coas cousas e coa vida. Así pois, despois desta exposición, finaliza dicindo que respecto á súa anterior entrega novelística
este autor retrocedeu; afirmando ademais que desta volta, a pesar da vontade literaria, o xornalista gañou ao escritor.

V. 4. Publicacións en revistas

Zabal, Manuel, “Auria abandonada”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 55, “Auria das
letras”, novembro 2001, p. 39.
Reprodúcense dous poemas en español, coa súa traducción ao galego, feita Víctor Campio, tirados do libro Auria
abandonada (1999), de Manuel Zabal, e apúntanse algúns dos datos biográficos máis salientábeis deste escritor, autor
tamén do libro Oficio de inocentes (2001).
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Zimmerman, Daniel, “O suxeito e o seu acto”, Amastra-n-gallar, nº 1, outono 2001, pp. 114
119.
Por medio de dous contos breves, “No insomnio”, do cubano Virgilio Piñera, e “Suicidio”, de Alfonso Reyes, Daniel
Zimmerman fai unha reflexión sobre as repercusións da vontade do acto no ser humano e da súa necesidade no proceso que
significa a vida. O autor estéase en tres puntos de xiro: a causa, o desexo e o acto. A partir de aquí conclúe que o acto é un
feito inaugural dunha sucesión que determina unha singular actitude vital na que a vida se tensiona, non con respecto á
morte, senón a ela mesma.
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Adán Rodríguez, Rafael, “De Galicia al Mundo”, El Diario Montañés, “Cultura”, 27 novembro
2001, p. 4-5.
Neste estudio, estructurado en seis apartados, analízase a traxectoria profesional do escritor Manuel Rivas. No primeiro
punto, que leva por título “Variada producción escrita”, coméntase a súa obra xornalística, ensaística, poética e a destinada
ao público xuvenil. O segundo apartado, titulado “Narrativa”, dá conta das súas primeiras obras neste xénero e das
traduccións que delas se fixeron a outros idiomas. En “Adaptaciones cinematográficas” coméntase a obra ¿Que me queres,
amor?, (1995) que foi levada ao cine por José Luís Cuerda e traducida a diversas linguas. No cuarto punto, titulado “A
maxia do lapis”, estúdiase O lapis do carpinteiro (1998), a súa importancia dentro da literatura galega, a súa adaptación
teatral e cinematográfica e as súas traduccións; tamén neste apartado se analizan os trece relatos que compoñen Ela,
maldita alma (1999) No apartado “Últimos traballos” analízase unha das últimas publicacións de Rivas en galego, A man
dos paíños (2000). Finalmente, baixo o epígrafe “Abrir puertas”, faise unha análise xeral da situación actual da literatura
galega.
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Agís, Marcelino, “Otero Pedrayo, 25 anos despois”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
64, 18 febreiro 2001, p. 12.
Infórmase da celebración o 10 de abril do vintecinco cabodano da morte de Ramón Otero Pedrayo. Asemade destácanse as
distintas facetas que cultivou este autor en vida: escritor, orador, político... Tamén se resaltan dous libros que se centran na
figura de Pedrayo: Descubrindo a Otero Pedrayo (1991) de Carlos Baliñas Fernández e Ramón Otero Pedrayo. Vida, obra
e pensamento (1988), de Xosé Ramón Quintana e Marcos Valcárcel. Así mesmo, saliéntanse as semellanzas e diferencias
existentes entre ambas obras. Despois coméntanse algúns dos feitos máis destacados da vida e obra de Otero Pedrayo para
rematar preguntándose pola vixencia deste autor no século XXI.
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Alonso Girgado, Luís, “A clara sombra”, O Correo Galego, “AFA”, 2 maio 2001, p. 31.
Achega á vida e obra de Luís Amado Carballo con motivo do primeiro centenario do seu nacemento. Comeza sinalando a
dificultade de estudio dunha traxectoria vital tan curta, segue coa importancia do contacto cultural deste con Ramón Gómez
de la Serna en Madrid e en Vigo con Maside, Blanco Torres, Dieste e Cabanillas, para logo centrar a atención nas súas
colaboracións nos máis diversos medios da época e a fundación da revista Alborada (1922). Encadrado na xeración de
Pimentel e Manuel Antonio, a súa producción poética considera que está perfectamente integrada na “difícil encrucillada
dos anos vinte”, nos que se deu o enfrontamento entre o enxebre e o foráneo, entre a tradición e a vangarda. Apunta que
seguindo o ideario de Vicente Risco, que promulgaba a combinación de ambas, aparecen en Galicia dous movementos
como eran o neotrobadorismo e o neopopulismo, cultivado principalmente o segundo por Amado Carballo, quen en pleno
auxe do vangardismo fai unha poesía “vertida en cadros ou estampas do mundo aldeán, da paisaxe labrega ou mariñeira,
inspirada ás veces nos cantares populares e aínda en mitos como os do celtismo ou atlantismo”. A súa principal innovación
sinala que é o emprego de imaxes vangardistas en temáticas tradicionais, onde os poemas chegan a ser unha sucesión de
imaxes xustapostas, onde o ser humano é suplantado pola prosopopea e vitalización da paisaxe, da natureza e das cousas,
entre outros aspectos sinalados. Remata lamentando a perda tan temperá dun poeta que tería que ter apostado pola vangarda
como fixo Manuel Antonio, como xa insinuara na súa composición “Poema para queimar na festa”.
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Araguas, Vicente, “Contra o esquezo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 59, 14 xaneiro
2001, p. 7.
Alúdese á obra de Xosé Carlos Gómez Alfaro, Pasos cara á Alba (2000), publicada na colección Libros da Frouma.
Afírmase que tal e como fixera na súa obra anterior, Alba plena do alén (1997), Gómez Alfaro segue a cultivar o verso
clásico, “mayormente o endecasílabo” e ofrece unha “mostra de procedementos elexíacos”.

______, “Belixerancia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 60, 21 xaneiro 2001, p. 7.
Referencia á obra de Manuel Forcadela, Morte do fadista, publicada por Espiral Maior e galardoada co VIIIº Premio de
Poesía Espiral Maior. Apunta que se trata dun “libro multiusos”, “afrutado, altivo, nostálxico e, consecuentemente,
provocador e provocativo”. Ademais subliña que os poemas son “nidias mostras de sátira razoada” e o poemario “un libro
inconformista, irregular, cheo de achádegos que me reconcilia cun bo poeta”.

______, “Raigames”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001, p. 4.
Comeza lamentando a falta de títulos publicados na colección “Dombate” sinalando que ultimamente só publica o Premio
Martín Codax. Facéndose eco da VIIIª edición deste premio, comenta Libra (2000), de Gonzalo Navaza.
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Refírese en primeiro termo ás facetas de erudito, narrador e poeta do escritor, ao seu humor e á introducción dos
palíndromos na poesía galega. Cualifica Libra de obra melancólica, triste e de temática dispar e recoñece dúas liñas
formais: a clásica e a do xogo, que se mostra en referencias metaliterarias a Antonio Machado, Rosalía e en trabalinguas e
palíndromos. Salienta poemas como “Eronaútica”, o derradeiro do libro que na súa opinión contén as claves do poemario,
“Tópica da casa” polo “neoenxebrismo” e “Sermos rústicos” polo humorismo baseado no emprego do calambur e da
aliteración. Céntrase a seguir en O peso da derrota (2000), de Medos Romero destacando a radicalidade conceptual e
léxica da autora, que recoñece partícipe do seu enraizamento coa terra e co feminino. Entronca esta obra coa producción de
poetas como Olga Novo, Lupe Gómez ou Luísa Villalta e cita o prólogo de Ramón Loureiro, escrito “con palabra fermosa
e emocionada”.

______, “Do íntimo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28 xaneiro 2001, p. 7.
Breve comentario sobre a obra de Manuel Pereira Valcárcel, autor do poemario Rosa íntima, publidado por Espiral Maior
na súa colección A Illa Verde. Afirma que Valcárcel escribe “poemas de amor, con palabras e imaxes xa vistas, mais dos
que xorde unha quentura moi especial que pode darlle outra volta a unha rosca en absoluto enferruxada”.

______, “Álvarez”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4 febreiro 2001, p. 7.
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Alúdese á familia Álvarez que reúne a catro xeracións dunha mesma parentela, dedicada ao mundo da literatura e das artes
en xeral. Comeza cunha breve referencia a Emilio Álvarez Jiménez, que publicara no ano 1900 Humildes. A seguir, alude
aos Álvarez Limeses e destaca ao poeta Xerardo Álvarez Limises. Máis tarde chegarán os irmáns Álvarez Blázquez: Xosé
María e Emilio e, por último, os Álvarez Cáccamo: Xosé María e Alfonso, dos que cita algunhas obras.

______, “Corazón poema”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001,
p. 7.
Destácase o labor levado a cabo polo Concello de Dodro para lembrar a Eusebio Lorenzo Baleirón. A continuación,
céntrase na poetisa Emma Pedreira Lombardía e a súa obra Grimorio (2000), sinalando que esta autora escribe “poesía
provocadora/provocativa”. Tras lembrar as orixes desta poetisa, critícase a falla dun chisco de humor nas súas
composicións. Sen emb argo, lóuvase esta poesía polo seu carácter musical. Conclúese recalcando a necesidade de que a
“poesía radical” ocupe o lugar que lle corresponde.

______, “Irlanda”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 354, 22 febreiro 2001, p. 10.
Achegamento ao libro de Antonio Raúl de Toro Poesía irlandesa contemporánea (1999). Reflexiona sobre a idoneidade
dos autores antologados que aparecen, en especial no caso das mulleres. Salienta a presencia de Seamus
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Heaney, do que destaca a fusión de terra e home na súa poesía, ou Paul Muldoon, considerado alicerce da modernidade.
Remata criticando que aparezan sete autores de Irlanda do Norte dos trece que están e ademais que non se presenten poetas
en gaélico que é a lingua oficial da República de Irlanda.

______, “Tempo serodio”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro 2001,
p. 7.
Achégase á obra Herba do tempo (2000) de Xosé Abeal. Comeza sinalando que na literatura galega seguen aparecendo
escritores serodios con moita calidade, nos que valora a beleza e a sinceridade das súas composicións. A seguir, céntrase na
obra, da que sinala que se fixo agardar arredor de vinte anos, que o poeta deixa ver a súa sabedoría e habelencia co verso,
así como un certo pouso filosófico nos seus poemas. Para a temática emprega o adxectivo “neoenxebre”, pola sabedoría e a
presencia dunha dimensión telúrica, na que hai unión dos corpos coa natureza. Finalmente, refírese á influencia de autores
como Noriega Varela, Iglesia Alvariño ou Manuel María na poesía de Xosé Abeal.

______, “As orixes de Cáccamo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 67, 11 marzo 2001,
p. 9.
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Tras presentar a Xosé María Alvárez Cáccamo como un dos poetas máis destacados da xeración do 68, céntrase a atención
na antoloxía titulada Vocabulario das orixes (2000). Alúdese tamén ao poemario Luminoso lugar de abatimento (1987),
por consideralo o “punto cenital” da traxectoria deste autor. Sinálase a aparición nas súas composicións de temas
vencellados coa familia, a política e o mundo animal. Coméntase, ademais, a ausencia de elementos eróticos. Finalmente,
cítanse uns versos dun poema que amosa o lado “esperpéntico” da obra de Cáccamo.

______, “Realidade neboenta”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 69, 25 marzo 2001, p.
9.
Comézase comentando o prólogo de Uxío Novoneyra Rei co que se abre a obra Poemas anobelados no tempo (2000) de
Rosa Méndez Fonte. Saliéntase, ademais, a desconexión existente entre a autora e os poetas da súa xeración. Así mesmo,
preséntase como un mérito o achegamento intemporal á realidade da súas composicións. Entre os protagonistas dos seus
poemas saliéntanse as viaxes e o “eu”. Así mesmo, alúdese á influencia que exercen na autora Uxío Novoneyra e Manuel
Antonio. Remátase cualificando o libro de “estimable”.

______, “Borobó, poeta”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 73, 22 abril 2001, p. 7.
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Comenta a “fluídez” da obra de Borobó que vén de publicar, unha miscelánea titulada Daniel, o noso en Ediciós do Castro
(2000). Descríbese a súa estructura, dentro da que se salienta a inclusión de poemas da súa propia autoría, aproximando as
súas propias composicións a aquelas paisaxes amadas por Castelao e recollidas nas súas obras. Tamén se refire á presencia
a través dos recordos, a xeito de canto persoal, doutros intelectuais como Dieste ou Manuel Antonio. Remata que é unha
boa oportunidade de achegármonos ao Daniel Castelao novo, aquel dos tempos de tuno e que tivo a oportunidade de
achegarse a Valle-Inclán.

______, “Mar desasosego”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29 abril 2001, p.
9.
Tras unha breve presentación da escritora Maite Dono, coméntase o seu poemario O mar vertical publicado no ano 2000
por Espiral Maior. Saliéntase a importancia do mar e a reiterada aparición de temas como a morte e o suicidio, feito que xa
indica que sinala Ana Romaní no prólogo que precede á obra. Coméntase, ademais, a intranquilidade e a dureza que
domina nas composicións e remátase sinalando o desacougo que transmiten os poemas.

______, “Intertextualidade”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 76, 13 maio 2001, p.
9.
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Comeza salientando o coidado formal que posúe a poesía de Rafa Villar, nunha poética que non se atreve a cualificar como
“do silencio” malia considerar que está moi próxima, posto que o autor condensa a experiencia e o coñecemento que o fai
un dos mellores poetas da lírica galega. A continuación, céntrase no seu poemario Días de Sherezade (2000), merecedor do
IIIº Premio de poesía Concello de Carral, do que sinala como característica relevante o feito de ser “un libro dialogante”, no
que o anceio do eu poético se traslada ao lector que se achega á obra. Alude, ademais, ao xogo erótico e ao simbolismo que
ten o mar, para rematar salientando o papel activo que debe asumir o lector.

______, “Eros e tánatos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 79, 3 xuño 2001, p. 3.
Dá conta de que o escritor Carlos López se adentrou no terreo da poesía utilizando tópicos como o da vida e a morte na súa
obra Espello sen fondo (2000). Sen embargo, tamén indica que a partir de certas elementalidades, como as xa mencionadas,
constrúe un discurso complexo e apaixonado. Así mesmo, pon de relevo que este humorista (forma parte do dúo de humor
gráfico Pinto & Chinto) é capaz de facer boa literatura, e non necesariamente desde o humor, polo que aplaude a súa
decisión de escribir. En oposición a esta idea expón o caso de escritores cun matiz humorista e o caso de Moncho Borrajo,
humorista que fixo unha “penosa e recente intervención poética”.

______, “Flor de Irlanda”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 80, 10 xuño 2001, p. 3.
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Dá conta de que coa obra Poemario irlandés (2000) Adolfo Caamaño deixou de ser un poeta inédito. Así mesmo analiza
esta obra, da que en xeral di que é orixinal e vigorosa, aínda que nela non se consiga integrar completamente todos os
elementos. Por outro lado, destaca que o feito de mesturar Irlanda con Galicia é o gran acerto desta obra, xa que con isto
consegue que os poemas sexan unha suxerente viaxe por Irlanda e non tan só un álbum de fotos ou tarxetas postais.

______, “¿Están así as cousas?, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo 2001,
p. 6.
Despois de indicar que Manuel Álvarez Torneiro con case setenta anos publicou Campo Segado (2000), co que gañou por
segunda vez o Miguel González Garcés, salienta que neste momento están convivindo varias xeracións de poetas. Sen
embargo, aclara que hai moita xente que publica obras que carecen de valor literario, polo que opina que parece que
“estamos no tempo de todo vale”. Seguidamente, a pesar destes comentarios, cre que en Galicia “vivimos bos tempos na
lírica” porque hai editoras que se comprometen con coleccións de poesía, porque o Pen Clube proxecta o nome de Galicia
no exterior e porque hai autores que conxugan poesía con outros espectáculos como o canto ou os performances. Todos
estes apuntamentos fan que remate preguntándose se estaremos preparados para toda esta renovación.
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______, “Prosa sen sosego”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 87, 29 xullo 2001, p.
4.
Centra o seu comentario en Campo segado (2000), que considera “outra volta do parafuso, feita prosa esta vez, a unha
teima recorrente en Álvarez Torneiro”: “A de espaventar-exorcitar todos aqueles mitos que foron marcando a súa nenez e
adolescencia” de fillo da posguerra. Sinala que ve certo nexo de unión entre este autor e Pepe Cáccamo, vinte anos máis
novo, pero tamén “habitante da rexión superreal ao falar dos anos da infamia”. Conclúe afirmando que Campo segado “é
un exercicio violento ás veces, de horizontalidade expresiva e conceptual (o poema é vertical por definición) para
desenguedellar unha cabeleira de crueldades e desasosegos”.

______, “No desterro”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 104, 21 novembro 2001,
p. 3.
Dá conta do primeiro volume titulado Poesía completa I (2000) de Lorenzo Varela, editado dentro da “Bilioteca do Exilio”,
pola editorial sevillana Renacimiento e mais por Ediciós do Castro, e repasa, brevemente, a vida e obra deste poeta nado en
La Habana en 1916. Sinala que o uso das dúas linguas non favoreceu a súa inclusión no canon de ningunha das linguas
empregadas, galego e castelán; que a poesía galega deste autor parece froito das
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circunstancias do desterro, malia a que atopamos unha poesía “señardosa, nostálxica, perplexa en todo caso, sempre
vigorosa”, en definitiva dun home con talento.
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Bascoy L., Montserrat, “Camiñando entre dunas”, A Nosa Terra, nº 998, “Guieiro Cultural”, 6
setembro 2001, pp. 24-25.
Comentario do libro Entre dunas (2000), obra de Paula de Lemos e Marga do Val, no que se comeza facendo referencia á
amizade entre estas dúas poetisas dentro da Universidade de Trier. Explica que a unidade desta obra vén dada polas linguas
–galego e portugués– e mais polas características individuais das poetas: poesía reflexiva, en Marga do Val, e poesía máis
preocupada pola estética, de Paula Lemos. Alúdese á ausencia do amado como situación repetida neste volume e en ambas
as autoras, e sublíñase o influxo da lírica galego-portuguesa. Outro aspecto que se destaca deste libro é a procura das
autoras dunha linguaxe poética de muller e da necesidade feminina de liberdade.
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Besada Gesto, Juan, “Entre paisaxes e palabras cara ó que perdura”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 63, 11 febreiro 2001, p. 8.
Tras caracterizar a poesía de Eusebio Lorenzo Baleirón, dáse conta da publicación de Antoloxía poética (2000), en edición
bilingüe, editada por Espiral Maior. Sinálase o carácter universal da súa poesía que pretende situarnos no mundo. Asemade,
resáltase a importancia da paisaxe e da palabra na obra deste poeta. Finalízase destacando o papel que xoga a morte nas
súas composicións.
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Blanco Rivas, M., “Unha viaxe iniciática baixo o terror milenarista”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº
193, 20 xaneiro 2001, p. 2.
Recensión da obra de Amin Maalouf, traducida por Xavier Queipo e María Dolores Torres, que leva por título A viaxe de
Baldassare e que está ambientada no ano 1666, o ano do Anticristo. Sinala que Baldassare é o protagonista desta obra pola
que viaxa cruzando países e atravesando situacións límite e na que se atopa co “medo, a violencia, o engano, a desilusión e
o infortunio pero tamén co amor”. Apunta ademais que na novela se mestura a cultura de Oriente e Occidente a través dun
individuo que “reivindica o seu dereito a ser extranxeiro sen humillacións”.

______, “Alternativa Caneiro”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 194, 27 xaneiro 2001, p. 2.
Sinala que Ébora (2000) é o título co que Xosé Carlos Caneiro acada dous premios de narrativa, o Blanco-Amor e o Eixo
Atlántico, e co que espera acadar tamén o práceme do público. A obra está estructurada en dúas partes: na primeira delas,
relátase unha viaxe/fuxida e na segunda recréase esa “patria perdida á que o protagonista quere volver por enriba de todo”.

______, “A recuperación da memoria histórica”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 195, 3 febreiro 2001,
p. 2.
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Afirma que Antón Riveiro Coello fai un percorrido pola nosa historia durante o século XIX a través do protagonista da obra
As rulas de Bakunin, coa que acadou o Premio de Novela Manuel García Barros 2000 do concello de A Estrada. Saliéntase a
“perfecta caracterización dos personaxes, o ritmo axeitado e a tensión argumental correctamente repartida ao longo das 252
páxinas” que presenta esta novela coa que -di- fai “unha chamada á recuperación dunha memoria histórica que é amarga e
gozosa, nobre e tráxica”. Finalmente, faise referencia á traxectoria bio-bibliográfica do autor.

______, “Dubido se matei a Lena”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 196, 10 febreiro 2001, p. 2.
Ve na morte, o noxo e o sexo as liñas directrices da colección de relatos breves Dubido se matei a Lena (2000) de Medos
Romeros. Comenta que supón unha revisión de vidas duras dende unha perspectiva inequivocamente feminina. Finalmente
repasa a producción literaria desta autora das Pontes de García Rodríguez.

______, “Lendario acibeche”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 196, 10 febreiro 2001, p. 2.
Coméntase o aval que supón para o poemario Lendario acibeche (2000), ópera prima de Xosé Luís Sobrino, o feito de ir
acompañado por un texto dunha poetisa recoñecida como Enma Couceiro e dun prólogo de Xabier López. De por parte,
infórmase da estructura desta obra, dividida en catro partes, das que só se cita o título.
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______, “Adiviñas para xogar”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 197, 17 febreiro 2001, p. 2.
Informa de que Adiviñas para xogar (2000), de Sabela Álvarez e Noemí López, xunta unha ducia de adiviñas coa solución
escondida nos debuxos. Precisamente ve nestas ilustracións un dos aspectos máis destacábeis do libro. Seguidamente
explica as características da colección “O parrulo”, na que se insire esta nova achega de Ir Indo, e xúlgaa moi adecuada
para os miúdos.

______, “Días de Sherezade”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 197, 17 febreiro 2001, p. 2.
Sobrancéase que Rafa Villar, lingüista que traballa para a CIG, foi galardoado por Días de Sherezade (2000) na terceira
edición do premio de poesía Concello de Carral. Coméntase que esta obra, de versos depurados de barroquismos
innecesarios, canta á vida e á natureza tendo sempre como inspiración a figura de Sherezade. Así mesmo, infórmase de que
Villar está vencellado a iniciativas poéticas como o Batallón Literario da Costa da Morte ou a colección Letras da Cal.

______, “Entre dunas”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 197, 17 febreiro 2001, p. 2.
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Sinala que Entre dunas (2000) supón a conxunción de dúas voces poéticas tenras e sensuais: a da viguesa Marga do Val e a
da lisboeta Paula de Lemos, fundadoras ambas as dúas en 1997 en Trier, onde desempeñaban o seu labor docente, do grupo
poético “No embigo do mundo”, que organizou actividades literarias non só en Alemaña senón tamén en Luxemburgo. Así
mesmo, indícase que foi neste estado ducal onde Paula de Lemos foi premiada polo Goethe Institut por unha narración en
lingua portuguesa.

______, “Narradoras”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 199, 3 marzo 2001, p. 2.
Dáse conta de que este volume, publicado no 2000, pretende reflectir o presente da narrativa feminina en Galicia, para o
que se xunta unha presada de literatas novas a carón doutras de traxectoria xa contrastada. Nótase a novidade desta
proposta e indícase que estas autoras terán moito que dicir nas nosas letras futuras.

______, “Unha novela sobre o humanismo e a rebelión”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10
marzo 2001, p. 2.
Despois de se referir ás obras A lume de biqueira, Os vellos oficios e mais A tribo sabe de Xosé Vázquez Pintor, pásase a
describir o argumento da súa última novela Quen faga voar (2000), coa que acadou o Premio de Narración Curta “Ricardo
Carvalho Calero”. Indícase que os personaxes do relato son enfermos idosos en estado terminal que
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só desexan pasar os seus derradeiros días nun cuarto do Hospital Xeral Obradoiro e cualifícase a obra como “unha novela
chea de humanidade e de tenrura”.

______, “O peso da derrota”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10 marzo 2001, p. 2.
Indícase que saíu do prelo o poemario O peso da derrota de Medos Romero, sinálanse algunhas das súas características e
apúntase que a súa autora colabora nas revistas A Xanela e mais A Festa da Palabra Silenciada.

______, “Todo sobre a literatura galega no ano 1999”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10 marzo
2001, p. 2.
Indícanse as principais características do Informe de literatura 1999, publicado polo Centro Ramón Piñeiro en soporte
impreso e mais electrónico. Explícase que pretende “dar noticia de todo aquilo que, atinxindo directa ou indirectamente ao
ámbito da literatura galega” apareceu en 1999, incluíndo as páxinas web que tratan a literatura galega, que teñen cabida nos
diferentes Informes dende 1998.

______, “Obra narrativa en galego de Aurelio Ribalta”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 201, 17 marzo
2001, p. 2.
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Indícase que se publicou a producción novelística en galego do autor Aurelio Ribalta y Copete baixo a edición de Eulalia
Agrelo, e tamén se nomean as tres pequenas novelas que aparecen nesta edición.

______, “Historias dun edificio e das xentes que o habitan”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 201, 17
marzo 2001, p. 2.
Coméntase a “obra de ambición formal e literaria” Casarriba (2000) de Euloxio R. Ruibal, que é cualificada como unha
metonimia da Galicia transculturizada de hoxe en día. Indícase que nela aboia o absurdo, o fantástico, o humor, etc., e que
non está exenta de observación psicolóxica. Finalmente repásase a producción literaria do seu autor.

______, “Memoria realista e poética da Galicia rural”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 202, 24 marzo
2001, p. 2.
Neste comentario sobre Eu tamén fun coas vacas (2000) saliéntase o novo aire fresco deste libro, co marco da vida rural,
onde se nos amosa “como era a vida dunha familia aldeá con todas as súas peculiaridades, vistas cos ollos dun neno”.
Destácase o seu léxico rico e remátase describindo a traxectoria literaria do seu autor, o xornalista e escritor, Afonso Eiré.
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______, “Unha chave para analizar o sistema literario galego”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 203, 31
marzo 2001, p. 3.
Recensión do primeiro volume do Diccionario de termos literarios (1998) publicado polo equipo Glifo do Centro Ramón
Piñeiro. Indícase que é un instrumento imprescindíbel para analizar o sistema literario galego e que pretende cubrir un
baleiro “evidente no campo bibliográfico do noso país”. Afírmase que incorpora palabras de moi diversos ámbitos e, con
referencia ás voces recolleitas en linguas estranxeiras, maniféstase que foron traducidas e que a maior parte das entradas
contan coa súa etimoloxía.

______, “Os desafíos de Poirot no Orient Express”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 204, 7 abril 2001,
p. 2.
Logo de facer un repaso biográfico á figura de Ágatha Christie detense na descrición da edición galega, traducida por
Alberto Álvarez Lugrís, de Asasinato no Orient Express (2000). Sinala que a súa autora se inspirou na viaxe feita a Bagdag
a bordo do Orient Express para escribir este libro e alude tamén ao personaxe central do relato, Hércules Poirot.
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______, “Palabras con fondo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 204, 7 abril 2001, p. 2.
Sinálanse os nomes dalgúns dos escritores galegos colaboradores no volume Palabras con fondo (2000), coeditado polo
IGAD e mais polo departamento da Obra Social de Caixa Galicia, do que se destaca que ten a “palabra solidariedade”
como alicerce de todos os textos.

______, “Cartas e documentos do galeguismo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 208, 12 maio 2001, p.
2.
Esta recensión de Castelao e os galeguistas do interior (2000) comeza lembrando a importancia do intercambio epistolar
entre os galeguistas de aquén e alén mar nos primeiros anos da dictadura. Informa do contido e procedencia da
documentación contida no volume, e louva a iniciativa de Xavier Castro por sacar á luz un material inédito “case na súa
totalidade” e que constitúe "un conxunto de extraordinario valor para coñecer os recantos dunha etapa da historia política
de Galicia, na que a documentación é particularmente escasa”.

______, “¿Aínda soñas con piratas”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 209, 19 maio 2001, p. 2.
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Apunta como motivos centrais deste poemario o amor, a memoria, o corpo ou a presencia do mar, nunhas composicións
cualificadas como intimistas. Tamén fai referencia a algunhas facetas menos coñecidas de Caneiro como a de traductor,
ensaísta, autor de relatos breves e poeta, pola que foi galardoado en diversas ocasións con premios como o Celso Emilio
Ferreiro, o Cidade de Ourense ou o Rosalía de Castro.

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

Boado, Adolfo, “As afinidades electivas de Méndez Ferrín”, A Nosa Terra, “Cultura”, nº 1014, 28
decembro 2001-4 xaneiro 2002, p. 27.
Destácase o acerto de Méndez Ferrín ao empregar xogos metaliterarios entre a novela de Goethe As afinidades electivas e o
seu conto de Arraianos “Quinta Velha do Arrainho”. Así, ponse de manifesto o uso de nomes de personaxes e do título
desta novela. Tamén se comenta a interpolación dunha escena desta novela ao conto de Ferrín. Asemade analízase o tempo
e os idiomas empregados neste conto. Finalízase reproducindo unhas verbas de Ferrín nas que reflexiona sobre o papel do
lector.
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C. R., “Achegando o ceará e Galicia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4 febreiro
2001, p. 12.
Alúdese á presentación do volume Xosé Neira Vilas e Rachel de Queiroz, fabuladores artífices (2000), da brasileira
Cleudene de Oliveira Aragão. Apúntase que se trata dun estudio no que se confrontan as obras destes dous representantes
das literaturas galega e brasileira, respectivamente. A seguir, refírese aos puntos que teñen en común os dous escritores,
entre outros, a terra, o rescate do pasado, os costumes, a pobreza, a migración ou as voces da conciencia crítica. Para
rematar, afírmase que “a cita de fuxir, coñecer outras terras e deixarse levar polo mar a un destino descoñecido e a unha
vida mellor é motivo de fascinación para os personaxes principais das dúas obras, Chico e Balbino”.

______, “Colaboración editorial”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 63, 11 febreiro
2001, p. 12.
Comézase dando conta do contido dos oito volumes que conforman a Obra Completa (2000) de Castelao, editada pola
Editorial Galaxia baixo a dirección de Henrique Monteagudo. Despois, coméntase que o banco Simeón se uniu a esta
inciativa difundindo esta edición entre os seus clientes. Tamén se salienta a colaboración desta entidade con outros
proxectos culturais. Asemade, dise que o 30 de xaneiro se presentou esta obra en Vigo. e tras resaltar as obras
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de Castelao que se inclúen nesta edición, coméntase a necesidade de facer un catálogo da obra gráfica e unha biografía do
autor rianxeiro.
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C. V., “É a nosa unha literatura sen memórias?”, A Nosa Terra,, “Guieiro Cultural”, nº 971, 25
xaneiro 2001, p. 25.
Fálanos da escaseza que hai de “memorias” nas nosas letras. Asegura que si as hai de xente descoñecida e vencellada á
represión do 36 e nestas -como di Durán- o interese é moi variábel “pode interesar máis o relato dun policia có do ministro
da Gobernación”. Como título deste xénero destácase no estudio Terra matria dos soños, memorias de Pura Vázquez nas
que a autora se mostra contenta de ter vivido malia o sufrimento que lle tocou vivir. Subliña que outras das poucas
memorias que temos son A malpocadiña, da súa irmá Dora e as de Luís Tobío, Francisco Fernández del Riego e Santiago
Álvarez. Asemade indica que sobre a represión fascista deixan constancia as de Isabel Rios e Syra Alonso. Apunta queu
pegadas biográficas tamén as hai en Os anos escuros de Francisco Grande, Memoria erótica do cineasta Carlos Velo e
Anacos de Borobó. Por outro lado, sinala que Gonzalo Allegue, autor de Eduardo Blanco Amor diante dun xuíz ausente,
explica o feito da escaseza no pudor e no conservadurismo social, mentres que Durán culpa de “falta de acción” ás figuras
históricas e iso leva á minguada producción de memorias. Destaca por último un escrito dunha Rosalía de Raxo que narra a
súa vida e fai unha denuncia de malos tratos.
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Calvo, Tucho, “Coro no noso imaxinario colectivo”, La Voz de Galicia, 1 febreiro 2001, p. 27.
Comeza declarando que “non pretende ser esta unha crítica obxectiva dun libro alleo” posto que o autor do artigo estivo
moi vinculado á elaboración desta obra ao traballar nas páxinas culturais do xornal La Voz de Galicia. A seguir, anuncia a
presentación do libro, titulado Relatos de verán, e resume o seu contido: máis de cen relatos de autores diferentes que
publicou o xornal ao longo do mes de agosto de 1999. Valora os méritos acadados polo conxunto, salientando a
importancia de reunir semellante pluralidade temática e de voces narrativas. Finalmente, comenta que a publicación do
libro é o derradeiro elo da cadea que comezou nas páxinas do xornal e seguiu nas de internet.
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Calvo, Tucho (coord.), “Álvaro Cunqueiro. A maxia da palabra”, La Voz de Galicia, 28 febreiro
2001, pp. 1-48.
Tucho Calvo coordina este suplemento especial publicado co gallo de se cumpriren 20 anos do pasamento de Álvaro
Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981). Faise un percorrido, mediante diversos artigos que contan con abondoso apoio
gráfico e fotográfico, polos diferentes aspectos que caracterizaron ao ilustre mindoniense. Estes artigos aparecen descritos a
seguir.
- Chema Paz Gago, “Escritor universal”, pp. 2-5.
Debúllase a faceta de escritor universal, como un dos grandes escritores da contemporaneidade, que atinxiu Álvaro
Cunqueiro e reivindícase a súa figura como un dos grandes persoeiros literarios do Modernismo europeo, ao lado de ValleInclán, Kafka ou Proust. Sinala o lugar privilexiado da súa obra nesa altura –compara Merlín e familia coas obras Pedro
Páramo, de Rulfo, e Cien añs de soledad de Gabriel G. Márquez– e indica que se adiantou á nova literatura
latinoamericana. Tamén se repasa a súa producción narrativa –realismo máxico–, subliñando que foi o inventor da narrativa
real-marabillosa, e teatral –teatro do absurdo na vangarda europea–, destacando que foi o anovador do teatro galego do
século XX.
- Anxo Tarrío Varela, “A narrativa contra o desespero existencial”, pp. 6-9.
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Pequeno ensaio que describe os varios paradoxos na dedicación de Álvaro Cunqueiro ao mundo literario así como as
características desta literatura. Subliña a precariedade cultural á que se tivo que enfrontar Cunqueiro durante a etapa do
fascismo franquista e indica que foi poeta de vocación, despois autor dramático e que como modo de vida escolleu ser
narrador profesional en todas as súas manifestacións. Fala tamén do premio Nadal que acadou en 1968 con Un hombre que
se parecía a Orestes e describe as loanzas e críticas que tivo naquela altura ao ser interpretado como un escritor de
literatura de evasión.
- Xosé A. Ponte Far, “Cunqueiro en si mesmo e nos demais”, p. 10.
Analiza a narrativa de Cunqueiro destacando que é unha mestura de realidade –galega– e de ensoño –mundo artúrico,
arábico ou mediterráneo– imbuída polo ludismo e o lirismo. Asemade sinala que “o contador da totalidade humana” que
tentou ser Cunqueiro ten hoxe en día en Darío Xohán Cabana e mais en Ramón Loureiro aos seus principais seguidores.

- Euloxio R. Ruibal, “Teatro de lirismo e mitoloxía”, pp. 12-13.
Dáse noticia dunha nova peza teatral de Cunqueiro Posíbel final de drama, publicada en 1935 en El Pueblo Gallego, da
que se indica que trata da creación do mar por Deus e mais que está inzada dunha prosa poética e fasquía
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mitolóxica. Despois debúllanse os seus textos dramáticos Rúa 26. Diálogo limiar (1932), Xan, o bo conspirador (1933),
Romeo e Xulieta, famosos namorados (1956), Palabras de víspera (1974) e asemade descríbese o tratamento mitopoético
nas súas dúas pezas longas O incerto señor don Hamlet (1958) e mais en A noite vai coma un río (1960).
- Camilo Franco, “O lugar da interpretación, pp. 14-16.
Destaca que o teatro de Cunqueiro leva o peso da historia consigo e que escolle o teatro como lugar de interpretación das
historias. Describe algunhas das montaxes de obras de Cunqueiro como O incerto señor don Hamlet, dirixida por Ricard
Salvat; A noite vai coma un río, baixo a dirección de Xulio Lago, ou a versión que Quico Cadaval preparou para levar a
escena o Sinbad. Tamén sinala que o teatro do mindoniense está feito sobre a reflexión das marxes da historia e cultura
occidental e remata afirmando que quizais a teatralidade de Cunqueiro necesite de lecturas novas.

- César Antonio Molina, “Bolas de nieve”, pp. 17-18.
César Antonio Molina relata como Cunqueiro era afeccionado a coleccionar bólas de cristal que ao seren viradas inúndanse
de falsas folerpas e que serven de recordo de lugares visitados. Indica tamén que unha destas bólas de
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Cunqueiro, a que lembraba á vila de Carcassonne, fora esnaquizada por un neto do mindoniense e que entón el lle regalou
outra igual.
- Loïc Fravalo, “La Bretaña imaginada”, p. 18.
Indica os vencellos que tivo Cunqueiro coa Bretaña francesa e destaca que este pobo estivo moi presente na súa
imaxinación e mais o mindoniense sempre se mostrou incrédulo respecto ao maleábel concepto do celtismo.
- Xesús Alonso Montero, “Poeta en catalán”, p. 19.
Detállase que Cunqueiro foi un poeta alófono en catalán cos poemas “Cantiga catalana” (1935) e “La nit es bruna” (1963),
que estivo inédito ata 1991. Asemade reprodúcese o facsímile de “La nit es bruna” así como a súa versión galega.

- Claudio Rodríguez Fer, “Cunqueiro ante Manuel Antonio”, p. 20.
Sinálase que Cunqueiro contribuíu decisivamente ao vangardismo galego con Mar ao norde (1932), Poemas do sí e non
(1933), á parte dos ingredientes vangardistas xa presentes en Cantiga nova que se chama riveira (1933), e mais
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coas publicacións vangardistas Galiza ou Papel de color. Tamén se enfatiza a incidencia de Manuel Antonio sobre o
Cunqueiro vangardista.
- Olga Novo, “Volverei aínda que co vento te foses…”, p. 21.
Reflexiona sobre a visión poética da morte en Cunqueiro apoiándose en Spinoza, Otero Pedrayo ou Rilke así coma nos
propios versos do escritor de Mondoñedo.
- César Morán Fraga, “O surrealismo na fronteira imprecisa do poeta e narrador”, pp. 22-23.
Reproduce algúns treitos da entrevista que en 1981 lle fixera a Cunqueiro en Vigo e analiza as características da súa
narrativa e poesía. Detense nas súas fontes surrealistas –Alberti e Paul Éluard–, exemplificando con versos tirados de
Cantiga nova que se chama riveira (1933) e Poemas do sí e non (1933), no seu seguimento a Manuel Antonio e na súa
arquitectura poética destacando a incorporación de termos abstractos e imaxes.
- Camilo Fernández Valdehorras, “Da parte da trabe de ouro”, pp. 24-25.
Ampla reflexión sobre os ensaios “Imaxinación e creación” (1963) e mais “As mil caras de Shakespeare” (1964), de
Cunqueiro, nos cales se pode basear unha teoría hermenéutica da súa producción literaria. Detense tamén na
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importancia da imaxinación e destaca que a literatura de Cunqueiro formula simbolicamente as tensións existenciais que
xorden da busca de autonomía vital e espiritual do ser humano fronte á transcendencia.
- María Xesús Nogueira, “A saudade da branca señor”, pp. 26-27.
Comeza sinalando que en Cunqueiro se consolidou a súa identificación coa estética neotrobadoresca eclipsando así a súa
restante producción poética. Destaca que cómpre ter moi presente o seu papel renovador cos poemarios Mar ao norde
(1932), Poemas do sí e non (1933) e a seguir describe Cantiga nova que se chama riveira (1933) e Dona do corpo delgado
(1950). Remata destacando que cultivou na década dos trinta o neotrobadorismo con gran liberdade expresiva e que despois
“seguiu a dialogar coa tradición trobadoresca ao longo da súa traxectoria literaria”.
- Dorinda Rivera Pedredo, “O dantismo de Cunqueiro”, p. 28.
Fala da devoción de Cunqueiro por Dante e repasa outros nomes nos que se pode ollar esta influencia como en Ezra Pound,
T. S. Eliot ou Risco. Describe o dantismo cunqueiriano e asemade sinala que Cunqueiro nos legou “unha novidosa
acordanza dos personaxes e dos argumentos dantescos”.
- Francisco Fernández del Riego, “Lembranza do vello amigo”, p. 29.
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Francisco Fernández del Riego detalla neste artigo as súas vivencias en Mondoñedo con Álvaro Cunqueiro onde falaban
nas feiras e festas sobre a lingua galega.
- Víctor F. Freixanes, “O escritor nos periódicos”, pp. 30-32.
Artigo que se centra na descrición do Cunqueiro xornalista. Diferencia dúas dimensións no seu xornalismo: a de xornalista
e mais a de escritor en xornais –con colaboracións asinadas, ensaios e mesmo creación literaria–. Xébrase esta producción
xornalística en tres períodos, o primeiro ata 1936, o segundo entre 1936 e 1947 –Era Azul, El Pueblo Gallego, etc.– e mais
a súa última etapa, “a máis feliz para as letras”, dende 1947 ata a súa morte: La Noche, Faro de Vigo ou La Voz de Galicia.

- Carlos Fernández, “Cunqueiro en la Voz”, p. 33.
Amósanos as diferentes series coas que Cunqueiro colaborou con La Voz de Galicia: comezou en marzo de 1952 con “De
mi país” e durou un ano, e sucesivamente foi substituída por “Relatos imaginarios” (entre 1953 e 1954), “Tiempo presente”
(1955), “El mundo y su sombra” (1956) e finalmente en 1958 con “Una ventana”.
- Xosé Manuel García Vázquez, “O dominio da palabra”, pp. 34-35.
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Repasa a faceta de colaborador radiofónico de Cunqueiro, da que sinala que está situada nun terceiro plano trala literatura e
a prensa escrita, e afirma que comezou con esta faceta nos anos cincuenta mais que só se limitou a colaborar con dúas
emisoras públicas daquela altura: Radio Nacional de España –entre 1956 e 1981 con 309 colaboracións– e Radio JuventudLa Voz de Vigo –entre 1958 e 1962-. Tamén sinala que Cunqueiro adaptou radiofonicamente O soño dunha noite de verán
de Shakespeare e que trala súa morte se fixeron adaptacións das súas obras para a radio como Romeu e Xulieta en 1982, O
incerto señor don Hamlet ou A noite vai coma un río, ambas en 1985.
- X. L. Franco Grande, “Outro Álvaro Cunqueiro”, p. 36.
Describe e caracteriza algúns dos pequenos textos ocasionais, que cualifica como “rápidos lóstregos imaxinativos”, que
Cunqueiro escribía nos pés de fotos ou en pequenas notas manuscritas. Asemade, o autor deste artigo avoga por reunir
todos estes textos en un ou varios volumes para contribuír “á comprensión deste escritor único”.
- Carlos Casares, “Un escritor manipulado”, p. 37.
Reflexiona sobre o “Purgatorio” ao que foron sometidos Cunqueiro, Otero ou Risco –por teren eloxiado a Franco ou por
seren conservadores– polo mundo literario galego fronte a Celso Emilio Ferreiro, que pese a ter poemas de eloxio ao
dictador fascista, nunca pasou por este Purgatorio.
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- Siro López, “Corpo e obra de caricatura”, pp. 38-39.
Co apoio de deseños sobre Cunqueiro, fálase do estímulo da súa obra e mais do seu riso como as principais “tentacións”
para os caricaturistas que tencionaban retratalo e tamén indica que non lle gustaba que o cualificasen de humorista.

- Xosé Fernández Armesto Faginas, “O Cunqueiro que está por vir”, pp. 40-41.
Comeza a falar da dificultade que hai para arrecadar un inventario completo da biografía e mais das obras de Cunqueiro,
dado que escribiu miles de artigos en máis de 50 publicacións e anuncia que aínda teñen que saír do prelo numerosas
publicacións e colectáneas que nos acheguen a un Cunqueiro amante dos animais, que facía tarot en man ou prognosticaba
resultados de partidos de fútbol, etc.
- Blanca-Ana Roig Rechou, “Cronobiografía”, pp. 42-43.
Repaso detallado polas datas máis significativas da biografía de Álvaro Cunqueiro que se agrupan en anos dende 1911,
cando nace en Mondoñedo, ata 1981, ao morrer en Vigo.
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- Eulalia Agrelo Costas, “Bibliografía primaria”, pp. 44-45.
Escolla bibliográfica, por orde cronolóxica, dos xéneros canónicos –poesía, narrativa e teatro– da obra literaria de
Cunqueiro, tanto en galego coma en español. Tamén se recollen os libros de cociña e de viaxes así como as diferentes
publicacións das súas obras completas.
- Isabel Mociño González, “Bibliografía secundaria”, pp. 46-47.
Recóllense as monografías e ensaios literarios que desenvolven na súa totalidade algún aspecto da vida ou obra de Álvaro
Cunqueiro. Tamén se inclúen os estudios colectivos, homenaxes –en revistas e xornais –, congresos e, finalmente, as
historias da literatura, enciclopedias, diccionarios e mais repertorios bibliográficos onde se trata ou se cita a súa obra.

______, “Curros Enríquez. 150 anos do nacemento. A conciencia cívica”, La Voz de Galicia, 13
setembro 2001, pp. 1-24.
Suplemento especial editado polo xornal galego e coordinado por Tucho Calvo co que se lle quere render unha homenaxe a
Manuel Curros Enríquez con motivo do sesquicentenario do seu nacemento. Nel colaboran os intelectuais galegos máis
importantes que se ocuparon nalgún momento da vida e obra do poeta de Celanova,
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acompañando os artigos con abondoso material gráfico como fotografías persoais, ilustracións da súa época ou mesmo a
reproducción das portadas das súas obras, ademais dunha biobibliografía que aparece sen asinar e a reproducción na
contraportada do poema “A unha rapaza”, do que se explica que foi publicado en 1938 na revista Cultura Gallega da
Habana que o daba a coñecer entón nunha reproducción manuscrita do propio Curros Enríquez. Tamén se anuncia a
publicación por parte de La Voz de Galicia dunha antoloxía con doce poemas de Curros Enríquez. As colaboracións neste
suplemento son as que seguen:
- Xesús Alonso Montero, “Unha voz radical fronte ó paso do tempo”, p. 2.
Gábase a figura do escritor e periodista celanovense, Curros Enríquez. Logo de apuntar a importancia que acada o
coñecemento da súa vida e obra no mundo literario dáse a coñecer a celebración do Congreso Internacional Curros
Enríquez celebrado na súa cidade natal. Así mesmo, alúdese á influencia que os versos do autor tiveron en toda a
colectividade galega e menciónase a importancia que acada a súa Antoloxía Poética como ferramenta de conciencia crítica
e xusticeira. Finalmente, alúdese á reedición da coroación de Curros Enríquez no Teatro Rosalía de Castro na Coruña.

- Francisco Fernández Del Riego, “Galeguismo e Progresismo”, p. 3.
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Comeza resaltando a un Curros loitador pola liberdade do pobo galego en época de crise. Alúdese ao gran relevo que as
súas composicións acadaron na paisaxe literaria de Galicia e destácase o seu progresismo modernizador da sociedade. Para
concluír, coméntanse algúns dos aspectos formais tratados na súa obra subliñando a riqueza do idioma empregado que o
leva a converterse nunha das primeiras figuras do Rexurdimento galego.
- Elisardo López Varela, “Poeta cívico de Galicia”, pp. 4-6.
Comézase aludindo a algunhas das primeiras composicións poéticas de Curros Enríquez nas que o autor se identificaba cos
problemas que estaba sufrindo o país nunha época marcada pola emigración. A continuación, dáse conta dos premios que o
autor recibiu e as publicacións que se levaron a cabo das súas composicións. Así mesmo, faise eco da temática da súa obra,
marcada por un catolicismo anticlerical defensor da relixiosidade da vida cotiá e dos pobres. Alúdese, a Aires da miña terra
como o primeiro libro poético do autor publicado en 1880 e faise referencia ás tres edicións deste libro e aos graves
problemas que trouxo a súa publicación. Recóllense, a continuación, algúns datos sobre o Divino sainete, obra que saiu á luz
en 1888, como unha crítica da Igrexa Católica como institución. Sinálase tamén que Rosalía de Castro, Luciano Puga e
mesmo as cidades da Coruña e de La Habana están presentes nas súas composicións. Finalmente, dáse conta da ideoloxía
prerrexionalista e prenacionalista que marcou a vida do autor converténdoo “no poeta cívico de Galicia, defensor do pobo”.

- Justo Beramendi, “O Rexonalismo republicano de Curros”, pp. 7-8.
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Comézase facendo unha breve panorámica do que foi o movemento Rexonalista en Galicia. Alúdese a Curros Enríquez
entre os integrantes do movemento. Faise un breve repaso pola súa ideoloxía política como defensor do pobo e do
anticlericalismo expresado nas obras Aires da miña terra e O divino sainete. Recóllense algúns dos seus versos, entre eles
os que o autor dedica á chegada da primeira locomotora nos que se resume o seu progresismo. Finalmente, alúdese á súa
estancia en Cuba, onde viviu os últimos anos da súa vida defendendo o rexionalismo galeguista e promovendo a creación
da Academia Galega.
- Xosé R. Barreiro Fernández, “Republicanismo, internacionalismo e galeguismo”, p. 9.
O artigo comeza cuestionándose por qué tiveron que ser Rosalía e Curros Enríquez os primeiros en rebelarse contra a
situación que atravesaba o pobo galego. Danse a coñecer os grandes compromisos que Curros asumiu na súa vida: nun
primeiro momento, un republicanismo federalista marcado pola morte do xeneral Prim, máis tarde, un internacionalismo
que lle permite darse conta da situación precaria que atravesaba Galicia e, por último, destácase a súa defensa da autonomía
de Galicia. Para concluír sinálase que a obra literaria de Curros se ve marcada por unha nova temática e un novo estilo
invadidos pola ideoloxía política do autor.
- X. L. Franco Grande, “Denuncia, defensa, condea e absolución”, pp. 10-11.
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Dáse conta de que malia a defensa que Paz Novoa levou a cabo do libro Aires da miña terra, de Curros, o autor foi
condenado por escribir unha obra que o bispo de Ourense considerou escandalosa e blasfémica. Logo, alúdese a que a
sentencia foi recorrida á Audiencia da Coruña e defendida polo avogado Luciano Puga Blanco que ao final conseguiu
gañar o preito.
- Olaya F. Guerrero, “Curros Enríquez, o poeta comprometido”, p. 12.
Recóllense as palabras de Xesús Alonso Montero que fala da súa experiencia como lector, estudioso e defensor da poesía
de Curros Enríquez. Dáse conta da organización que Alonso Montero levou a cabo para realizar en Celanova un congreso
sobre o mundo literario e a vida cotiá de Curros Enríquez. Destácanse as tarefas de Curros como xornalis ta e critícase a
situación actual que están vivindo os medios audiovisuais e a literatura galega á que cualifica de ser “ un feito moi
minoritario”.
- Víctor F. Freixanes, “Unha vida nas redaccións”, pp. 14-15.
Céntrase na vida profesional e a ideoloxía de Curros Enríquez que aparece recollida nos xornais. Cita e recolle algúns
aspectos das catro etapas que se poden diferenciar na súa biografía xornalística: a súa iniciación en Madrid, a etapa ourensá
e a súa volta a Madrid. Así mesmo, dá conta dos xornais nos que colaborou dirixindo críticas á coroa
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e defendendo o republicanismo. Por último, alude á súa estancia en Cuba onde loita polo rexonalismo autonomista e a
defensa dos intereses de Galicia.
- Ramiro Fonte, “Volver a Curros”, pp. 16-17.
Comézase facendo unha evocación de Rosalía de Castro e Curros Enríquez como modelos a seguir e verdadeiros
monumentos literarios da nosa modernidade lírica. Así, no artigo, cualifícase a Curros como un autor clásico moderno e
inténtase responder a cuestións como: ¿En qué pode axudarnos a súa lectura?, ¿por que, de novo, un dos seus libros? e ¿por
que Curros é o noso comtemporáneo?.
- Camilo Fernández Valdehorras, “A lira torva e a musa dramática”, pp. 18-19.
Comeza facendo unha breve panorámica da vida de Curros Enríquez cualificando a súa persoa de “enxebre cantor”, “vate
cívico” e de “rebelde” defensor do “Lira” do pobo galego. Así mesmo, os seus versos aparecen recollidos baixo o nome de
“torva” onde sobresae a crítica aos intereses das clases dominantes. A continuación, ademais de mencionar a saída á luz dos
seus dous libros, Aires da miña terra e O divino sainete, danse a coñecer os aspectos máis salientábeis e os títulos máis
destacados das súas composicións poético-dramáticas.
- Chema Paz Gago, “O milagre do triunfo audiovisual”, pp. 20-21.
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Céntrase na fortuna artística que o poema “A Virxe de Cristal” de Curros acadou no eido do espectáculo audiovisual, tanto
teatral coma fotográfico e cinematográfico. Así menciona cómo se levou a cabo a posta en escena dos poemas nos medios
audiovisuais da época e refírese á participación dunha reportaxe fotográfica no Concurso Exposición Regional de
Fotografías, organizado por Modesto Fernández González, e da que foi gañadora. Tamén apunta que a versión
cinematográfica de 1926, ideada polos irmáns Saturio e Manuel Lois Piñeiro, tivo menos fortuna e foi pouco valorada pola
crítica e o público. A versión teatral sinala que se fixo en Buenos Aires e que foi publicada polas Escuelas Graficas del
Colegio Pío XI. Salienta o éxito e a vixencia da obra durante o século pasado en ultramar, especialmente pola preferencia
que actores galegos de grande éxito como María Casares ou Tacholas tiñan por esta peza. Remata aludindo mesmo ás
emisións radiofónicas que se fixeron de moitos dos seus poemas e demandando a volta á poesía de Curros plenamente
vixente aínda hoxe.
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Casas, Arturo, “Ultimidades poéticas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo
2001, pp. 2-3.
Sinala que a poesía galega actual é un feito cultural illado socialmente e destaca que faltan dúas empresas moi importantes
para que este xénero funcione mellor, revistas poéticas e un centro que atenda á documentación do fenómeno poético e aos
intercambios que se poden producir neste campo. Respecto ás revistas comenta que no último cuarto do século XX, Galicia
foi incapaz de crear revistas eficaces, xa que as que xa hai di que son insuficientes e con actuacións nada proveitosas. Por
outro lado, sobre o centro que el chama “Centro Internacional da Poesía”, cre que estamos nun lugar do planeta que nos
lexitima para ter un centro destas características, que se encargaría de documentar as variantes históricas e culturais
poéticas e de levar a cabo intercambios. Sinala ademais que neste centro terían cabida tanto os poetas cos seus poemas
como os críticos. Despois disto fai unha pequena achega á poesía galega actual, aclarando que baixo esta etiqueta inclúe a
todos os autores que publican neste momento, e non só os autores máis novos. Aclara tamén que dentro das distintas
tendencias que se poden observar prefire aquelas máis innovadoras, as que respoden a “poéticas experimentais, de busca”.
Por último aludindo específicamente á crítica, cre que non se establece un diálogo suficiente entre esta, ou entre esta e os
distintos sectores, apuntando ademais que o número de teses de doutoramento sobre a poesía contemporánea segue sendo
moi baixo, sendo isto un correlato da insuficiente investigación que nese eido produce o profesorado competente.
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Castro R., Xavier, “Unha rareza bibliográfica recuperada”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 58, 7 xaneiro 2001, p. 8.
Ofrécese un breve comentario sobre A saudade nos poetas gallegos (2000) de Ramón Cabanillas, en edición de Eladio
Rodríguez González, recuperada, en edición facsimilar, polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,
da man de Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo. Sinálase que se trata dun volume no que se recollen traballos sobre
“a saudade, referente constante en moitos escritores e pensadores galegos e portugueses”.

______, “Cartas de galegos con Miguel de Unamuno”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
63, 11 febreiro 2001, p. 8.
Achega ao Epistolario galego de Miguel de Unamuno (2000), editado polo centro Ramón Piñeiro e que está a espertar un
grande interese. Tamén se destaca a importancia desta obra tanto polo gran número de correspondentes como pola
variedade de temas tratados. Asemade chámase a atención sobre o feito de que dúas cartas de Aquilino Iglesia Alvariño e
Galo Salinas Rodríguez estean escritas en galego. Termínase subliñando a gran cantidade de información que achega esta
obra.
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______, “A voz de Taramancos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001,
p. 8.
Estudio de Cantos caucanos (2000), de Antón Avilés de Taramancos, no que se comeza por salientar a importancia da
figura deste autor para a literatura galega para, a seguir, analizar este poemario. Así, explícase que se trata dunha edición
bilingüe, que se xustifica como o xeito de achegarse ao público iberoamericano. Asemade, saliéntase a presencia da
paixón, de distintas voces e do intimismo ao longo das composicións. Por último, resáltase que a obra inclúe diversas
fórmulas como a elexía,a crónica ou o himno.

______, “Unha extraordinaria publicación arredor de Castelao”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 65, 25 febreiro 2001, p. 5.
Princípiase informando da inauguración en San Domingos de Bonaval dunha exposición adicada á figura de Castelao, a
partir da que se achega á edición dun volume trilingüe que contén abondosa información sobre este autor. Sobrancéanse
algunhas das colaboracións presentes que se recollen nesta obra e que se achegan tanto ao mundo artístico como literario
cultivado por Castelao. Remátase destacando a utilidade de dous apartados deste libro adicados á cronoloxía e á
bibliografía do rianxeiro.
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______, “Seituras íntimas do poeta”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 4 marzo 2001,
p. 8.
Comézase louvando o labor levado a cabo pola librería Follas Novas de Santiago mediante a colección de poesía “Libros
da Frouma”, na que se editou Perdida luz de Víctor Campio Pereira que conforma o número catorce. Tamén se salienta que
esta antoloxía contén máis da metade das composicións deste autor. Asemade, analízase a estructura desta obra afirmando
que mistura formas tradicionais con outras máis innovadoras, para rematar sinalando a presencia “máis íntima do eu” e
louvando as poesías presentes neste volume.

______, “Recuperación da obra galega de Aurelio Ribalta”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 70, 1 abril 2001, p. 10.
Comézase destacando a conveniencia de recuperar textos que por diversos motivos permanecen no esquecemento. Sitúase
nesta liña investigadora a obra recensionada, así como todas aquelas publicadas polo Centro Ramón Piñeiro na colección
“Narrativa recuperada” que dirixe Modesto Hermida. Coméntanse os escritos de Aurelio Ribalta contidos no libro,
ofrecendo, ademais, algúns datos que recrean o contexto histórico e cultural no que debemos situar os traballos deste autor.
Finalmente, saliéntase a oportunidade do estudio por permitirnos descubrir o labor dun autor “inxustamente agochado na
indiferencia e despreocupación”.
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Cordal, Xabier, “Magnoli@s”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001, p.
5.
Refírese ao significado que acadou o poemario Con pólvora e magnolias (1976), de Méndez Ferrín. Sinala os valores que
agacha a obra alén da propaganda. Por unha banda interpreta que se trata do diálogo entre a derrota e a decadencia persoal e
a emerxencia social, e así para a estética de Álvaro Cunqueiro “fabrícalle o autor ourensán un sumidoiro xordo para as
damas e a lírica requeté, e permite que Herba aquí ou acolá (1980) tome terra, como a muller de Seraogna, condición
indispensábel para que avivezan as flores”. Ademais sinala que Ferrín despide o franquismo con esta obra “medio política
de ton elexíaco” e comeza unha nova época para a poesía galega que Cordal identifica cunhas “decadencias furibundas”.
Con respecto ao nome para a xeración aposta por “xeración do dobre cero” que lle parece mellor que “do novo milenio” ou
“Poesía 2000”.

______, “A cifra dourada”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 369, 31 maio 2001, p. 7.
Fai unha lectura de Pensa nao (2000) de Anxo Angueira, dende a análise da épica, da que o realismo é parte indisociábel, e
do papel da linguaxe como personaxe fundamental da novela. Neste sentido, non comparte certas críticas que desprezaron a
riqueza léxica da obra por dialectal e complicada e, por último, gaba o feito de Angueira
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presentar a obra ante a súa xente de Manselle, recuperando para eles a memoria e fuxindo da endogamia dos círculos
literarios.
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Darriba, Manuel. “O alemán que tan ben troba”, El Progreso, “Cultura”, 7 xaneiro 2001, p. 75.
Describe Pêle-mèle fel (2000), de Franck Meyer coma un manxar exquisito. Sinala que o autor deste libro é un excelente
traductor ao galego e isto unido “a un envexábel sentido do ritmo” fan que este poemario “erótico de mesturas confusas”
consiga unha “mestría expresiva desarmante”. Tamén destaca a influencia de Brinkman e do galego Lois Pereiro na obra de
Meyer.

______, “Perversións da especie bélica”, El Progreso, “Cultura”, 21 xaneiro 2001, p. 75.
Destácase a innovación que supón o narrador de O gran caderno (2000) de Agota Kristof. Apunta que son dous xemelgos
os que narran a crueldade e violencia da guerra, onde o humor negro reflicte a conducta demente dunha sitación bélica.
Considera que é unha novela europea que polo seu significado “trascende calquera tipo de acotación”.
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Domínguez Prieto, X. M, “Homónima”, O Correo Galego, “Lecer”, 17 xuño 2001, p. 17.
Coméntase a novela Homónima de Antón Rivero Coello, gañadora de Vº Premio Álvaro Cunqueiro de Narrativa. Destácase
a división en capítulos da mesma e algunhas das características que estes presentan. Faise unha pequena introducción á
misteriosa historia da novela que xira ao redor do escritor Xesús Paradela Soneira e os misterios que descobre na procura
de homónimos. A continuación, ponse énfase no aspecto formal, onde se fai referencia á linealidade e á minuciosidade con
que está escrita a obra ademais da orixinalidade que posúe ao cederlle grande importancia a aspectos coma o tempo, a
linguaxe utilizada ou as reflexións metaliterarias. Finalmente, alúdese á importancia que acada a autorreferencia na historia
gracias á continua mención de lugares como a Limia ou Ourense.
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Eiré, Xosé M., “Un escritor na encrucillada”, A Nosa Terra, nº 968, “Guieiro Cultural”, 4 xaneiro
2001, p. 24.
Fai un achegamento á figura de Manuel Rivas comezando cunha pormenorizada relación das súas obras e salientando que é
¿Que me queres amor? (1995) a obra que o consagra definitivamente. A partir de aquí fala dun Manuel Rivas “escritor” e
doutro que nace ao seu carón, un “relacións públicas” que aparece en todos os medios. Logo faille unha dura crítica
“formal” a A man dos paíños(2000) na que o interliñado, ao seu ver, é excesivo, que o número de letra é tamén moi alto e
critica tamén as fotografías que aparecen no medio dos dous contos que conforman o libro. Do primeiro, "A man dos
paíños”, di que é unha obra coral, non de protagonista, ambientada non só en Londres senón tamén en Galicia, que nos
amosa “o humano vitalismo dos derrotados na vida”, os mariñeiros e emigrados, o seu orgullo, a inadaptación... Desta
primeira historia afirma que está ben escrita e resolta, opinión que vai cambiar respecto ao segundo dos contos: “Os
náufragos”, no que ten unha sensación de “amoreamento, de apontamento sen rematar...” e “pérdese a narratividade coa que
comezaba”. Remata cunha crítica a Ela, maldita alma (1999) da que di que era “o máis frouxo” de Rivas ata que sae do
prelo A man dos Paíños, porque “as editoriais queren vender” e Rivas “vende”. Finalmente, quéixase desta situación
manifestando que “a literatura galega merece outro trato”.

______, “Magna novela”, A Nosa Terra, nº 970, “Guieiro cultural”, 18 xaneiro 2001, pp. 27-28.
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Comeza bromeando coa expectación que espertara a publicación de Ébora, afirmando que a súa calidade é unha resposta a
todos aqueles que agardaban unha mala novela de Xosé Carlos Caneiro. Salienta que o autor acadou “a conxunción da
beleza formal do discurso cunha historia vitalista e moi gozosa para o leitor”. A seguir, enumera a longa lista de referencias
que manexa a novela: filosóficas, como o existencialismo vitalista; literarias, dende a Odisea de Homero ou de Joyce ata os
Cien años de soledad de García Márquez; musicais ou cinematográficas. Máis adiante, relata as dúas liñas argumentais da
obra: por unha banda, o periplo de cinco aventureiros na procura da felicidade e, pola outra, os acontecementos e personaxes
da cidade de Ébora. Comenta as diferencias estilísticas coas outras novelas do autor, así como a homenaxe que realiza á
literatura. Finalmente, remata declarando que unha “novela así, para a literatura galega é un auténtico tesouro”.

______, “Narrativa funcional”, A Nosa Terra, nº 974, “Guieiro cultural”, 15 febreiro 2001, pp. 27-28.
En primeiro lugar, cuestiona a calidade dos actuais premios literarios que se dan en Galicia, en relación coa novela que
trata, As rulas de Bakunin (2000), gañadora do XII Premio de Novela Manuel García Barros. Conta o argumento da obra,
centrándose na importancia que ten un libro encadernado en pel de vaca que pasa de xeración en xeración da familia
protagonista. Critica que ese libro, do que se reproducen partes, estea escrito en castelán, co argumento de que na ficción
literaria non fai falla seguir estrictamente as regras do realismo. Comenta que a novela ten unha historia e estructura moi
traballadas, pero o fragmentarismo narrativo e a frialdade do narrador fai que o
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relato “perda entidade” e “se volva intrascendente”. Cara ao remate recoñece que o autor acada o seu obxectivo, unha
“leitura agradábel e cómoda”, pero cuestiona o valor literario desa caste de traballos.

______, “Do infortúnio á felicidade. O clube Dalmara”, A Nosa Terra, nº 976, “Guieiro Cultural”, 1
marzo 2001, pp. 27-28.
Achega á obra de Xosé Carlos Caneiro (Verín, 1963), partindo da análise de cinco novelas: O infortunio da soidade(1992),
Un xogo de apócrifos(1997), Tal Vez melancolía (1999), Os séculos da lúa(1999) e Ébora(2000). Salienta que a busca da
felicidade e do amor son os dous eixos principais da súa obra. Engade que xunto a eles, están o amor á palabra, á lingua, en
definitiva, á literatura. Ademais sinala que a mestura entre o clasicismo neobarroco e a modernidade, os neoloxismos, os
diálogos, o ritmo, o didactismo ou as referencias mitolóxicas son constantes que definen e axudan a tipificar a súa obra. En
canto aos recursos estilísticos, destaca o uso das parénteses, dos dous puntos e das interrogacións nos remates oracionais,
así como as notas a pé de páxina, que deixan entrever a presencia do autor, confundida esta coa dun supranarrador. Analiza
polo miúdo a trama argumental das cinco novelas, adentrándose na densidade psicolóxica dos personaxes. Apunta que
Nicolás Odín Pingallo Erreprima, -o protagonista desquiciado que naceu sete veces en O infortunio e unha máis en Ébora-,
Libardino, -o Pirata-, Sor Berta, Tintoretto ou Mercedes, son tan só uns poucos deses seres desequilibrados, invadidos pola
loucura, que viven en lugares ficticios, e que teñen como único obxectivo a procura da felicidade,
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superando así as angustias existenciais que impiden a plena realización persoal. Ao seu ver Caneiro logra este obxectivo
gracias a unha “literatura balsámica”, “única terápia realmente redentora”.

______, “A casa animada”, A Nosa Terra, nº 980, “Guieiro Cultural”, 29 marzo 2001, p. 27.
Aproximación á novela Casarriba (2000) de Eulóxio R. Ruibal, coñecido sobre todo no eido da dramaturxia. Apunta que a
novela, editada por Espiral Maior, se presenta encadrada en dous informes que poñen ao lector sobre aviso de que algo
anormal acontecerá ao longo dos 29 capítulos nos que se artella a obra. Asegura que a anormalidade vén dada pola
humanización da casa na que viven os protagonistas da novela: Lilaila, Cilistro, o Presidente, o home dos mil nomes, o
Chufón, Sina, entre outros. Ademais salienta que a tenrura e a humanidade son as características que definen eses
personaxes cos que o lector axiña atopa comunicación. Sinala que alegría e traxedia chegan a convivir nunha casa na que
teñen tanta vida os seres, en principio inanimados, coma os animados. Eiré destaca a calidade do discurso por riba
dalgunhas erratas que contempla a publicación, xa que a novela rende especial importancia á oralidade, á variedade e á
presencia dosificada e equilibrada de elementos fantásticos.

______, “Pasaban por alí”, A Nosa Terra, nº 983, “Guieiro Cultural”, 19 abril 2001, p. 23.
Breve análise do libro Velada do billarista (Premio Manuel Lueiro Rey, 2000), de Manuel Darriba. Sinala que a obra, un
total de 89 páxinas de gran calidade, se encadra nun realismo puro e actual, xa que se conta o día a día
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dunha maneira fresca e amena. Afirma que para iso Darriba se vale de varios narradores co gallo de achegar notas de
contraste e multiperspectivismo que fagan participar ao lector dun xeito activo á hora da lectura. Apunta que o volume
contén catro historias que gardan relación entre si, como xa acontecía en obras anteriores do autor, por exemplo, en
Outonos espectaculares (1998). Asemade destaca que a soidade urbana é o leit-motiv da novela. Indica que o escenario se
localiza en Lugo, pero o ambiente podería extrapolarse ao de calquera cidade. Manifesta que no primeiro relato se
presentan todos os personaxes e que no último agroman de novo todos os aconcementos dun xeito integrador, sinalando
que o obxectivo é mostrar a simultaneidade coa que ocorren os feitos e establecer a complicidade entre personaxes e lector.

______, “Días derradeiros”, A Nosa Terra, nº 986, “Guieiro Cultural”, 10 maio 2001, p. 27.
Aproximación á obra Quen faga voar (2000), editada por Laiovento. Segundo Eiré, a obra de Xosé Vázquez Pintor trátase
dunha novela da enfermidade, xa que a vida dos protagonistas (Velasco, Camilo, Prudencio e Xiz) transcorre no cuarto dun
hospital, concretamente o número 205 do Hospital Xeral Obradoiro. Sinala que o único contacto co resto do mundo pasa
pola ventá dese cuarto, que lles permite acceder, dende a imaxinación, á outra parte da vida, á da normalidade. Sinala
tamérn que arredor de Velasco, ancián doente de cirrose, e dos outros tres enfermos, se tece un nó de relacións humanas
que vai dende os propios familiares ata o persoal sanitario do hospital. Salienta que o lado positivo o achegan os enfermos,
os acompañantes e as ATS, mentres que os médicos representan o lado máis escuro. Indica que valores como a
fraternidade, a amizade ou o compañerismo están presentes en todo momento
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nesta novela de contido humanista que comeza polos vieiros do realismo para adentrarse logo nos da ficción, sen chegar de
todo ao onírico. Destaca tamén que o lirismo, a versatilidade estilística, a configuración dos personaxes son algunhas das
virtudes destacábeis nunha obra, artellada en sete capítulos, a xeito de mecanoscrito, na que cobra importancia a técnica do
fragmentarismo combinada coa presencia dun narrador omnisciente.

______, “Novas paisaxes para as flores”, A Nosa Terra, nº 989, “Guieiro Cultural", 31 maio 2001, p
27.
Achégase á editora Retagarda Edicións, creada nos últimos meses do 2000. A peculiaridade desta editora é a de empregar
os disquetes como soporte para os discursos literarios. O autor reflexiona sobre o libro tradicional e sobre as achegas
tecnolóxicas que proporciona o mundo da interrede. Menciona os primeiros títulos que viron a luz polo sistema de
Retagarda Edicións: Os veos da paisaxe, de Eduardo Estévez, O libro dos cans, de Estevo Creus e Ícaro de Rafa Villar. Do
primeiro subliña o seu carácter descritivo e interpretativo, a procura na memoria das cousas e a pureza dos versos; do
segundo, o minimalismo, as pegadas cubistas, a presencia dos debuxos e a cousificación da poesía; e do terceiro, a
suxerencia e a proximidade do poeta. Eiré ilustra os seus comentarios con extractos dalgúns dos poemas destes tres autores.
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______, “Celebración da vida e da palabra”, A Nosa Terra, nº 991, “Guieiro Cultural”, 14 xuño 2001,
pp. 23-24.
Comeza aludindo ás obras Fábrica íntima (1991), A torre da derrota (1992), Erros e Tánatos (1996) e Elucidario (1999)
de Gonzalo Navaza para logo facer un percorrido descritivo polos trinta e tres poemas que integran Libra (2000). O crítico
acha que neste poemario Navaza homenaxea todo o que foi importante na súa vida pasada e que representa unha clara
homenaxe á literatura galega. Salienta, exemplificando con versos do poemario, que -di- é unha obra vitalista e variada,
inzada dunha poesía gozosa e madura.

______, “Corazón basco. A poesia basca a finais do século XX”, A Nosa Terra, nº 995, “Guieiro
Cultural”, 12 xullo 2001, pp. 23-24.
Comeza aludindo ás eleccións vascas, para analizar a continuación o poemario bilingüe galego-éuscaro A ponte das
palabras, Hitzeko zubia (2000). Indica que esta antoloxía de trinta e oito autores euscaldúns é a primeira tentativa rigorosa
de achegamento á poesía vasca da década 1990-2000. Alude a que no libro se dá unha mínima información de cada
escritor, que aparecen en orde alfabética e que a maioría deles naceu na década dos sesenta e setenta. Finalmente apunta
algunhas das características da poesía desta escolma.
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______, “Outra aventura máis”, A Nosa Terra, nº 997, “Guieiro Cultural”, 27 xullo 2001, pp. 27
28.
Sublíñase que Antón Riveiro Coello coida especialmente as estructuras das historias que incorpora aos discursos nas súas
novelas, como se pode ver en Homónima (2000). Descríbese esta obra, detallando o seu argumento, destacando a súa
traballada secuencialización, que se reflicte nunha “calculada distribución da história”, en trinta e sete capítulos. Lóase a
súa pretensión de ofrecer unha lectura sen atrancos, mais critícase que deste xeito a novela fica como “nunha aventura
máis”.

______, “Contar todo”, A Nosa Terra, nº 1002, “Guieiro Cultural”, 4 outubro 2001, p. 23.
Aproximación á novela Adeus India, adeus (2000), galardoada co Premio da Crítica. Despois de indicar o argumento, os
personaxes, o tempo e o espacio da novela, analízase de xeito pormenorizado a estratexia discursiva, que se caracteriza por
contar todo, provocando unha novela lenta na que a intriga se esvaece por momentos. Céntrase logo nas incorreccións
lingüísticas e nas deficiencias literarias que caracterizan a obra.
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García, Rodri, “Unha carta”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 xaneiro 2001, p. 31.
Céntrase no comentario de A man dos paíños (2000) de Manuel Rivas, obra que define coma “unha carta dun emigrante”,
pasando logo a dar algúns detalles dos personaxes. Comenta tamén que é unha obra curta que Manuel Rivas xa publicara
nun xornal en Madrid. Considera que o “Album furtivo”, fotografías inseridas entre as dúas historias, “é unha proba de que
es espabilado e tes imaxinación”. En analoxía cunha Cantiga de berce, dille a Rivas que ten con el un pobo que dorme e
que deposita nel a súa confianza. Acaba dicindo que os galegos soñan co día de Rivas en Estocolmo recibindo o Nobel.
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Giráldez, J. M. A., “Volverás a Mossbawn”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29
abril 2001, p. 14.
Infórmase da aparición dun novo poemario do escritor irlandés Seamus Heaney titulado Electric Light. Cítanse os títulos de
traballos anteriores que foron traducidos ao galego como Traballo de campo, publicado dentro da colección “Ablativo
Absoluto” de Xerais en 1996 ou dentro da antoloxía Poesía irlandesa contemporánea editada por Espiral Maior en 2000.
Así mesmo, a súa poesía aparece definida cos adxectivos “vital, musical, moi verbal” e “telúrica”. O último poemario
preséntase como unha volta á granxa da súa nenez, atribuíndolle ao autor, ademais, unha “sacralización da infancia”.
Remátase o artigo encadrando esta obra dentro da súa traxectoria lírica.
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Giráldez, José Miguel A., “Poirot fala galego por primeira vez”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 61, 28 xaneiro 2001, p. 12.
Con motivo da commenoración dos vintecinco anos da morte de Ágata Christie, Galaxia publicou unha colección de seis
títulos da escritora británica. Nesta ocasión, alúdese a Asasinato no Orient Express, verquido ao galego por Alberto
Álvarez Lugrís. Comeza o artigo cunha ampla referencia á vida da autora. A seguir, céntrase no citado libro e nas
dificultades que Lugrís atopou á hora de traducilo ao galego e sinala que “o problema era reflectir as distintas linguas que
hai na novela, porque é unha obra moi cosmopolita”.
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Gómez, Lupe, “Creus. Poesía como forma de mirar”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 369,
31 maio 2001, pp. 2-3.
A través da recreación dunha conversa con Estevo Creus, achéganos á traxectoria deste poeta e aos motivos que moven a
súa obra. Deste xeito, lembra como se iniciou na poesía, que xurdiu nel como “unha forza descomunal e aberta” e que
reflicte unha conexión do autor coa Natureza moi forte. A concepción poética de Creus, sinala despois, é científica no
sentido en que a palabra é quen de expresar as leis que rexen a vida. Así mesmo, destaca a importancia nel do cinema e o
espacio (como se advirte no libro Teoría do lugar) e de elementos como a paisaxe, a vaca ou a infancia, lugar no que a
linguaxe e a mensaxe se fan máis claras e que evoca en Poemas da cidade oculta (1996). Despois de se referir ao gusto do
poeta polo recital, céntrase no último poemario seu, O libro dos cans, e remata aclarando que, malia ter na gabeta un libro
de poesía social sen publicar, agora deu entrado nun período de silencio.
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González, Helena, “Tres e medio”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001,
p. 3.
Refírese ao proxecto Tres e medio, que é unha iniciativa da nova editorial de poesía Retagarda Edicións, que nace coa
vontade de publicar poesía en soporte informático, concretamente en disquete. Sinala que se trata de ofrecer en pantallas
coidadas textos breves para non impacientar o lector e que os tres primeiros títulos pertencen a Rafa Villar co xa editado
Ícaro, Eduardo Estévez co inédito Os veos da paisaxe e Estevo Creus con O libro dos cans. Cualifica
o primeiro como “épica minimalista” por se centrar nunha nova proposta épica nacionalista combinada coa contención
formal. Da obra de Eduardo Estévez salienta a presencia da natureza e do externo como proxección da soidade e o paso do
tempo e sobre O libro dos cans, de Creus, considera que se trata dunha achega máis ás visións case surrealistas do escritor
formalizadas a través dun poemario case narrativo.

______, “Vertical”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 354, 22 febreiro 2001, p. 9.
Fai unha aproximación ao motivo recorrente do mar dentro da obra das poetisas galegas. Para aproximarnos a este recurso
cítase o libro de Maite Dono O mar vertical (2000), co limiar de Ana Romaní. Destaca que é o primeiro libro en galego da
autora que se coloca ao lado do próximo disco que vai saír ao mercado. Pasa logo a comparar este traballo co de Manuel
Antonio De catro a catro, destacando a semellanza nas paisaxes e o mar presente en ambas as obras.
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______, “re/Acción”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo 2001, p. 8.
Comeza sinalando que os aspectos principais que marcan a nova poesía son a ruptura deste xénero cara á narrativa e
o afianzamento da escrita de mulleres. No caso de autores que tenden á narratividade cita a Fran Alonso, Anxo Quintela,
Estevo Creus ou María Lado nun libro primeirizo. Pero ademais desta innovación interxenérica, sinala outras que tamén se
dan na nosa poesía como é o caso de obras que se achegan ao teatral, á oralidade ou aos háppenings. Respecto á abundante
presencia de mulleres no cultivo deste xénero, comenta que estas representan un amplo abano de modelos poéticos, polo
que non se poden agrupar todas baixo unha mesma etiqueta e polo que apunta cáles son as opcións escollidas por algunhas
como Olga Novo, Lupe Gómez ou María do Cebreiro. Por último, despois de indicar que as voces dos noventa xa están
bastante definidas, pregúntase cál será o novo camiño neste “momento histórico uniformizador” no que a poesía en galego
chegou a un estado maior.

______, “Cero”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 398, 27 decembro 2001, pp. 6-7.
Aproximación á producción poética galega publicada durante o ano 2001, no que comeza cun repaso xeral de títulos e
autores, que logo estructura en tres grandes apartados dándolle a cada un deles un número. No primeiro, “Un”, atende ás
antoloxías como A tribo das baleas, para chamar a atención sobre a vitalidade que demostra a literatura infantil e xuvenil
en oposición á crise editorial que considera que padecen os outros xéneros e pon como exemplo a
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obra de Xosé Mª Álvarez Cáccamo O dinosaurio Belisario, anunciando ademais unha antoloxía poética para nenos na liña
de Os nosos versos, de Antonio García Teijeiro. Segue logo coas edicións de autor como Sexto fetiche, de Antom Fortes;
Kitaro/Ti, de Brais do Castro ou Pequeno sol satélite, de Cesáreo Carballido. Tamén lle presta atención ás coleccións que
seguen adiante e entre as que destaca o labor de Espiral Maior, á vez que loa a da Deputación de Pontevedra, Tambo, que
este ano sacou títulos como Os signos, as mudanzas, de Juan L. Blanco Valdés. Pecha este apartado aludindo a dous novos
premios: o Fiz Vergara Vilariño e o Uxío Novoneyra, gañados por Marica Campo con Pedinche luz prestada e Xosé
Vázquez Pintor con Banzados, respectivamente. No apartado titulado “Dous”, atende a publicacións como Subversións, de
Fran Alonso, á colección Ablativo Absoluto de Xerais que deu á luz 1999, de Helena de Carlos e Casa atlántida, casa
cabaret, de María Lado, á par doutros títulos como Far west, de Carlos Negro ou A casa deshabitada da familia Pena, de
Raúl Gómez Pato. Remata aludindo a outros soportes alternativos como internet que este ano “queda como asignatura
pendente”. No apartado “Tres” destaca o labor da poesía oral a través de recitais, encontros e postas en escena como as de
Ana Romaní, o encontro de poesía de Pontevedra ou a interpretación de Alfonso Becerra sobre textos de Chus Pato.
Finalmente en “Próxima estación: 2002”, fai unha breve reflexión sobre o camiño incansábel que segue a poesía, a
importancia dos premios para o xénero e as novas formas que está a experimentar.
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Gradín, Tere, “Os versos dos tempos idos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 210, 26 maio 2001,
p. 1.
Síntese biobibliográfica de Ramón Cabanillas con motivo do 125 aniversario do seu nacemento. En canto á súa producción
literaria, cre que, aínda que foi un dos expoñentes poéticos do agrarismo, simboliza tamén unha ponte entre a lírica
decimonónica e o vangardismo que exalta, ademais, a saudade e o idealismo céltico. A seguir, coida que aínda que foi
esencialmente poeta, a súa contribución á narrativa, campo no que destaca Antífona da cántiga (1951), e ao teatro é
substanciosa. Así mesmo, rescata unhas declaracións da filla de Cabanillas, María Luísa, nas que sostén que a seu pai non
lle gustaría verse enterrado no Panteón dos Galegos Ilustres, pois era un home sinxelo, católico e moi intimista. No mesmo
sentido, pensa que o seu pai endexamais foi político e, finalmente, detense no seu carácter.
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Hernanz, Beatriz, “Vivimos en el ciclo...”, El Mundo, “El Cultural”, 28 febreiro-6 marzo 2001,
p. 10.
Dálle a benvida á edición bilingüe de Vivimos el ciclo de la erofanías, obra de Yolanda Castaño que foi publicada en lingua
galega en 1998 e que recibiu o premio da Crítica española. Apunta que esta autora se deu a coñecer en 1995 co libro Elevar
as pálpebras, co que obtivo o premio Fermín Bouza Brey en 1994. A seguir, detense no seu comentario e apunta que
“Atrevimiento, visión imaginística y una muy notable mezcla de tradicion y actualidad” se mesturan neste libro
“impactante, transitado de un erotismo indagador, de memoria de la sensualidad nacida en una naturaleza perfectamente
asimilada por la poeta”. Tamén sinala que é un libro que trata o crecemento a través do erotismo, como “un sacramento que
inicia en el cuerpo y en las emociones del yo”.
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Llorca Freire, Guillermo, “Ferroláns na correspondencia epistolar de Miguel de Unamuno”, Diario de
Ferrol, “Nordesía”, 21 xaneiro 2001, p. 12.
Infórmanos da aparición do voluminoso libro Epistolario Galego de Miguel de Unamuno de Alexandre Rodríguez Guerra,
editado polo centro Ramón Piñeiro. Apunta que nel se recolle unha longa relación epistolar do famoso escritor vasco con
oito ferroláns: os escritores Dictinio de Castillo-Elejabeytia e Aurelio Ribalta, o escritor e xornalista Adolfo Vázquez
Gómez, Elvira Novo García e Aurora Vázquez Ricoy, J. Vázquez Galán, Manuel Vilela e Pablo Iglesias. Destaca a Adolfo
Vázquez Gómez (comprometido activamente co socialismo democrático) e a relación epistolar de Unamuno con Pablo
Iglesias. Sinala que esta relación, con vinteunha cartas manuscritas, nos informa da opinión de Unamuno sobre a cuestión
relixiosa e das preocupacións que lle ocasiona a súa militancia socialista.
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López, A. R., Rosa Navia e Soedade Noia, “Cunqueiro”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº
355, 1 marzo 2001, pp. 1-24.
Suplemento dedicado a Álvaro Cunqueiro con motivo do vixésimo aniversario da súa morte. Faise un achegamento ás súas
colaboracións no xornal La Noche, a través das que se quere ofrecer unha visión da idea que el tiña da literatura.
Reprodúcense trece artigos publicados neste xornal, dende o primeiro do 6 de xaneiro de 1947 co que se incorpora á
nómina de colaboradores da cabeceira compostelá, pasando por outros de variada temática e reflexión sobre temas
universais, sobre a literatura galega como a poesía de Iglesia Alvariño, sobre a perda da infancia, ata o apego pola súa terra
ou a súa visión de Compostela. Tamén se reproducen algúns poemas publicados neste mesmo xornal, concretamente tres
poemas de Holdërlin, dous máis asinados por Álvaro Cunqueiro e un deles como Álvaro Labrada, ademais da composición
“O poema do amor lonxano de Xofre Rudel” que aparece na primeira páxina do suplemento do sábado 15 de outubro de
1949 acompañado dun debuxo de Lugrís. Reprodúcese finalmente un artigo asinado por Francisco Fernández del Riego
como Salvador Lorenzana e publicado en La Noche o 8 de abril de 1948 dentro da sección “Un tema gallego cada semana”
no que fala das obras de Cunqueiro, da súa visión da vida e da presencia da paisaxe da súa terra natal na súa obra. Inclúense
ademais os seguintes artigos asinados:
- Xabier Cordal, “Retorno do xardineiro Maior”, pp. 4-5
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Seguimento da vida de Álvaro Cunqueiro comezando coa súa volta a Mondoñedo a finais dos corenta. Deste xeito pasa
logo a reclamar unha maior atención para este autor que considera pouco valorado e coñecido, destacando que xa foi
traducido a idiomas coma o inglés e o holandés. Alude a aspectos biográficos como o reencontro que viviu na década dos
corenta cos seus amigos galegos despois da súa estancia fóra. Analiza os seus artigos xornalísticos, dos que destaca o ritmo
e o dominio da estética do que logo se chamou posmodernismo, ademais de considerar que estaba moi lonxe do simple
costumismo do que se lle ten acusado.
- Lupe Gómez, “O verso branco e limpo”, p. 24.
Loa a Álvaro Cunqueiro destacando del a conxugación entre o fantástico e o real, que segundo a articulista é unha maneira
de entender a literatura que fai que nos chegue á alma.

______, “Poetas. Abenzoar Babel”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 358, 22 marzo 2001,
pp. 1-7.
Artigo que comeza cun listado de poetas, entre os que destacan Ana Romaní, Lino Braxe, Antón Dobao, Rosa Alicia
Branco, Méndez Ferrín, Luís G. Tosar, Bieito Iglesias, Darío Xoán Cabana, Román Raña, Xulio Valcárcel, Rafa Villar,
Cristal Méndez ou Antonio G. Teijeiro. A seguir, reflexiónase sobre a poesía e afírmase que falar de poesía
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“é falarmos desas areas movedizas, desa terra, a un tempo baldía e vizosa”. Para rematar, reproduce poemas de Lasse
Söderberg, Derek Walcott, Blanca Andreu, Nicole Brossard, R. Alice Branco, Francisco Brines, García Montero, Eugénio
de Andrade, Fermín Bouza, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xohana Torres e Manolo Rivas.

______, “Otero e nós”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 351, 1 febreiro 2001, pp. 1
23.
No texto introductorio que abre este suplemento, titulado “Otero e nós”, anúnciase que este constitúe o primeiro dunha
serie de homenaxes que O Correo Galego lle renderá nos próximos meses a Otero Pedrayo para recordar os vintecinco
anos do seu pasamento. Sinálase tamén a importancia da sección “O Parladoiro” que o autor mantivo en La Noche, a “única
que por entón se mantivo ferreamente en galego por riba de comenencias e presións políticas”. A seguir, reprodúcese o de
Ramón Otero Pedrayo titulado “Diant’a noite” publicado o 22 de outubro de 1949 no “Suplemento del Sábado” de La
Noche. Tralas colaboracións que se resumen a continuación, péchase o suplemento co poema “Desdeñosos cisnes, como
icebergs”, unha homenaxe a Otero Pedrayo que Chus Pato lle dedicou a Méndez Ferrín no seu poemario Fascinio.
- Montse Dopico, “Fill*s de Pedrayo”, pp. 4-5.
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Recorrendo a palabras de Chus Pato, Anxo Quintela, Anxo Angueira, Helena Villar, Xohana Torres e Antón Baamonde,
destácase a vixencia de Otero Pedrayo na literatura galega actual, sobre todo en canto á súa vontade de establecer un
diálogo con Europa, favorecedor da apertura de Galicia cara fóra. Saliéntase tamén a influencia de Otero en obras como No
ventre do silencio (1999), de Méndez Ferrín e cualifícase a súa escrita de “fundacional” e de referencia obrigada na historia
da literatura galega onde constitúe un clásico como novelista e ensaísta. Entre outros trazos referidos á súa obra, fálase da
súa recreación da historia e da xeografía, da introducción de termos novos, do seu inxusto esquecemento por mor de lle
atribuír un barroquismo excesivo e da súa pegada nos escritores actuais, xa que moitos deles manteñen con Otero Pedrayo
un vínculo moi persoal. Mediante as palabras de Méndez Ferrín denúnciase a inexistencia dunha edición completa das súas
obras.
- Manuel Outeiriño, “Paisaxe”, pp. 6-7.
Analiza a concepción da paisaxe de Otero Pedrayo definíndoa como “país e horizonte humano, horizonte autorreflexivo” e
portadora dunha subxectividade moderna. Achegando citas do Ensaio histórico sobre a cultura galega e de Morte e
resureición, alude ao dinamismo da paisaxe que amosa e á súa vinculación con Henri Bergson. Contradí as opinións
verquidas nunha revista galega de Oxford nas que se deixaba entrever certa filosofía da historia oportunista, sinalando que
esta consideración procede dunha lectura “sesgada e literalista de certas páxinas”. Conclúe vinculando a obra de Otero co
discurso de Gettysburg pola “ollada de continuo afán de liberdade e vertixe petrucia”.
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- Xosé Carlos Caneiro, “Regreso”, pp. 8-9.
Dende a perspectiva do “simple lector” que “ama denodada, entusiasta, vehementemente a prosa do fidalgo, de Trasalba, da
terra toda”, Caneiro reflexiona sobre o compromiso ético e estético de Otero Pedrayo e cualifícao, dentro da Xeración Nós,
de xermolo iconoclasta e paradigma estilístico insuperábel. Sinala que, ao igual que o seu personaxe Adrián Solovio, Otero
fuxiu do mundo que o rodeaba, aínda que non se trata dunha fuxida real porque a súa patria era a Galicia campesiña que
amosa en Os camiños da vida, Escrito na néboa, Arredor de si ou O mesón dos ermos. A respecto da súa inadaptación
sinala que entendendo o termo non no sentido que lle outorgou Vicente Risco en 1933, senón como definidor daqueles
“capaces de obrigarse na procura dun camiño acertado na encrucillada, un vieiro común que os arrastre”, Otero Pedrayo
pode considerarse o menos inadaptado do seu grupo porque desexaba salvar a Galicia católica e enxebre que levaba dentro
de si e a Galicia profunda que levaba na memoria, de aí que considere a súa inadaptación estética e tamén política. Neste
novo milenio propón recuperar a súa obra coa lectura porque, na súa opinión, ler a Otero ten o valor de revelar a
inadaptación ao sistema, o compromiso, o regreso á palabra como salvación da narrativa, fóra da “literatura facilmente
dixerible” e das “tramas asumibles pola corrección social”.

- Marcos Valcárcel, “O meu don Ramón”, pp. 10-11.
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Recupera o recordo de don Ramón tal e como o coñeceu de rapaz comentando que os primeiros contactos con el foron a
través dos artigos que publicaba en La Región, dalgunha conferencia que pronunciou entre 1973 e 1975 na Agrupación
Cultural Auriense, cando o vía pasear de vagar pola rúa de Santo Domingo cara á súa casa da rúa da Paz ou na misa en
galego que se dicía na capela do Santo Cristo da Catedral. Sinala que para el e para outros ourensáns, Otero era un mito
vivo e el aceptaba esa imaxe cando se autocualificaba, nas entrevistas dos xornais, de “pantasma do século XIX”. Conta a
seguir como despois o descubriu nos seus libros, como chegou a estudiar a Galicia da que el falaba na Facultade de Historia
compostelá e como tivo a oportunidade de desvelar algunhas das claves do seu pensamento no libro que publicou en 1988
con Xosé Ramón Quintana e na reedición, en 1997, de O libro dos amigos. Conclúe salientando a coherencia do seu
pensamento e a sorte de ver pasar aquela sombra pantasmal polas rúas ourensás, ademais de destacar o seu carácter de
escritor único, pertencente a “unha estirpe que deitou con el, coa súa inmensa obra, as últimas boquexadas”.
- Carme San Julián, “Recepción da obra oteriana”, pp. 12-13.
Repasa a recepción da obra de Otero Pedrayo partindo da consideración do seu descoñecemento por parte dos lectores
galegos, feito que Carme San Julián xa constatou ao presentar a súa Memoria de Licenciatura en 1988, As figuras femininas
na narrativa de Ramón Otero Pedrayo, e en 1997 no capítulo referido a este autor na Historia da Literatura Galega da ASPG. Comeza destacando a valoración crítica do escritor entre os seus coetáneos, que o consideraron o creador da moderna
prosa galega polo seu esforzo na consolidación da novela e que deitaron, nas
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escasas recensións existentes, un sentimento de admiración pola súa obra. Fala tamén da importancia do pensamento de
Otero na formación da xeración posterior, malia que a influencia literaria directa foi escasa, pois viuse prexudicado pola
brillantez da súa oratoria e a preferencia do público a escoitalo en vez de lelo. Indica que este feito se repite trala guerra,
cando Otero Pedrayo se converte en símbolo e referencia inexcusábel e segue a ser pouco lido e comezan a se estender
tópicos como a consideración de escritor difícil pola excesiva presencia de referencias culturais e a comp lexidade
lingüística da súa obra. Entre os estudios monográficos dedicados a Otero Pedrayo, deixando a un lado a Carballo Calero,
que sempre mantivo cara a el unha atención constante, e as semblanzas que lle dedicaron Casares, Del Riego ou Baliñas,
constata a escaseza da bibliografía moderna, xa que dende 1988 coa publicación da monografía de Quintana e Valcárcel,
non ten aparecido ningún outro estudio global, fóra da primeira tese de doutoramento presentada no 2001 en Barcelona por
Camilo Valdeorras. Entre as causas desta escasa atención crítica, apunta a falta de valoracións realmente literarias que
consideren os aspectos ideolóxicos subxacentes e a súa traducción formal nas obras, o cal produce, na súa opinión, unha
lectura limitada e esterilizante que non permite captar o pouso didáctico do seu discurso, nomeadamente na narrativa,
concibida cunha clara funcionalidade doutrinal.
- Henrique Monteagudo, “Fluír frondoso da prosa”, pp. 14-15.
Sinala que un dos obxectivos fundamentais dos homes da Época Nós foi a creación dunha prosa galega que tratase os máis
diversos temas e xéneros, superando as conquistas dos predecesores no eido da poesía e apunta que este
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desafío supuña converterse nun escritor unilingüe en galego que producise unha obra ampla e variada. Neste sentido,
recoñece en Otero Pedrayo o autor que levou a cabo este ideal dun xeito máis coherente, nas súas facetas de ensaísta,
articulista, historiador, xeógrafo, narrador e poeta e céntrase no seu labor de narrador, no que destaca que se atreveu con
obras de asunto contemporáneo como Arredor de si ou Devalar ou totalmente alleo a Galicia como Fra Vernero. Valora
tamén a complexidade e riqueza lingüísticas da súa obra, na que percibe a idea diferencialista que o levou a rexeitar na
lingua todo o que, por igual ou parecido ao castelán, podía resultar alleo, a acollida a voces medievais, lusismos e
préstamos doutras linguas e a recreación lingüística, verquida na invención e reinvención de palabras, trazos que o
converten nun “creador arrebatado, espontáneo, descoidado”.
- Camilo Valdehorras, “Magnum theatrum gallaeciae”, pp. 16-17.
Céntrase na producción dramática de Otero Pedrayo, na que identifica como trazos destacados a raíz románticagoethiana; a
liña simbolista e modernista con influxos de Maeterlinck, D’Annunzio, Giroudoux, Paul Claudel ou Max Jacob; a afección
polo imaxinismo, o grotesco, o hilozoísmo e o surrealismo; o pouso do culturalismo universalista; o gusto pola técnica
“repentista” do século XVIII; o don da espontaneidade e da improvisación; a admiración polos irlandeses Yeats, Synge ou
Lady Gregor e o culto á síntese e á brevidade. Sinala que todos estes trazos poden adscribirse á corrente renovadora da
dramaturxia occidental, en particular á Poética do drama de forma aberta teorizada por V. Klotz e caracterizada pola
ruptura dos principios de unidade e integridade e a perda da verticalidade na estructuración das partes para dar paso a unha
horizontalidade acumulativa. A seguir, enumera o
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corpus dramático de Otero coñecido ata o de agora, composto por seis libros, setenta e sete textos soltos, dos cales sete son
pezas maiores e setenta pezas breves. Conclúe afirmando que o aspecto máis caracterizador das súas creacións é “a alta
productividade que acada a dramaticidade da súa linguaxe como estratexia de representación e de simbolización (...) na súa
dobre vertente interna (eidética) e externa (xenolóxico-textual) apoiándose nunha ampla polifonía de voces figurais que sen
perder en ningún caso a súa identidade monolóxica ofrecen a visión certa dun universo politonal e heteroglósico poboado
de vida” e postula para a súa obra a consideración de “Magnum Theatrum Gallaeciae”.
- Xesús Alonso Montero, “Memorias elexíacas”, pp. 18-19.
Reproducción dun texto de Alonso Montero dado a coñecer no libro Oteriana (2000), editado pola Fundación Otero
Pedrayo e centrado en O libro dos amigos, do autor ourensán. Destaca que se trata dun libro esencial no seu xénero que
tivo, sen embargo, moi pouca fortuna editorial dende a súa publicación en 1953 ata a súa reedición en 1997. Sitúao no
contexto no que foi escrito, en 1951, ano da prohibición da colección “Grial”, aberta por Galaxia, e no que esta editorial
decidiu non publicalo polo dobre risco que supuña naquela altura que estivese escrito en galego “sen ser un libro
folclórico” e que contivese capítulos dedicados a políticos e escritores fusilados en 1936. Cualifica de “perigosas” algunhas
semblanzas que contén o libro por aludir ás facetas políticas dos homenaxeados, feito que explica que “este volume,
pensado e escrito no exilio interior, só se podía publicar no exilio exterior”, en Buenos Aires, onde atopou “lectores
agradecidos” e dende onde se distribuíron exemplares clandestinos. Alonso Montero
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cita algúns dos nomes presentes no libro apoiándose en numerosas citas e conclúe que se trata “dunha páxina excelsa na
historia do seu xénero: o da prosa elexíaca”.
- Marga Romero, “Actualidade de Pedrayo”, pp. 20-21.
Afirma que Otero Pedrayo, vintecinco anos despois da súa morte, segue a ser tan actual como o foi en vida polo que
cómpre volver os ollos á súa obra. Realiza un percorrido polos seus títulos, que permiten “percorrer a historia do país e
gozar coas mellores páxinas literarias de Nós”. Vincula o labor de Otero Pedrayo co de Carballo Calero e Lois Tobío,
membros do Seminario de Estudios Galegos, redactores do proxecto de Estatuto de Autonomía e amigos e loitadores no
bando da República e salienta a súa presencia en No ventre do silencio (1999), que interpreta como unha homenaxe do
discípulo Méndez Ferrín ao seu mestre Otero.
- Agustín Sixto Seco, “O arquetipo da fidalguía galega”, p. 22.
Lembra que Otero Pedrayo alternaba as súas estadías na súa casa natal da rúa da Paz en Ourense co tempo que pasaba na
Casa Grande de Cima de Vila en San Pedro de Trasalba, que hoxe acolle a Fundación Otero Pedrayo. Di tamén que hai
cincuenta anos se identificaba perfectamente a don Ramón como Señor de Trasalba e recorda o tempo no que o tratou
profesionalmente, concretamente alude ao día 9 de xaneiro de 1950 cando lles anunciou, con voz
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moi queda, no Café Español en Santiago a morte de Castelao, unha noticia que para Sixto Seco, como para outros alí
presentes, constituíu “unha orde de alistamento no truncado movemento galeguista”.

______, “Bouza Brey, a resistencia pasiva”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 359, 29
marzo 2001, pp. 1-40.
Explícase que se lle dedica este especial a Fermín Bouza Brey co gallo do centenario do seu nacemento. É sinalado como
iniciador do neotrobadorismo, unha corrente que se movía entre o vangardismo e o tradicionalismo. A seguir, coméntase
que durante a posguerra practicou a resistencia pasiva e que axudou a darlles voz a algúns galeguistas novos. Dáse conta da
intensa relación epistolar que mantivo con Álvarez Blázquez e indícase que esas cartas, máis dun centenar, son un
documento valioso para o coñecemento da Galicia da época e para a comprensión da rica dimensión humana de Bouza. De
seguido damos conta de todos os artigos asinados que aparecen neste especial.
- A. R. López, “Mundo Bouza”, pp. 4-25.
Reproduce integramente, con anotacións, trinta e nove cartas, todas en galego, enviadas por Bouza a ÁlvarezBlázquez, ás
que accedeu gracias a Xosé María Álvarez Cáccamo. Están ordenadas cronolóxicamente: a primeira corresponde ao 9 de
xaneiro de 1950 e a última ao 16 de febreiro de 1960. López pensa que teñen “vontade testemuñal”, isto é, que Bouza
deixou nelas unha especie de testamento. Seguidamente explica que as cartas delatan
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a intensa cooperación entre o remitente e o destinatario e que amosan os problemas polos que pasou o ponteareán. Tamén
sinala que nelas defende a resistencia pasiva e que contemplou sempre a idea da independencia, a pesar de non chegar a
declararse a favor dela. Ademais noméao como representante dun exilio consistente na marxinación dentro do propio país.
- Rosa Navia e Soedade Noia, “Apéndices”, pp. 26-30.
Navia e Noia extractan corenta e seis cartas enviadas por Fermín Bouza-Brei a Xosé María Álvarez Blázquez entre o 2 de
xaneiro de 1950 e o 12 de outubro de 1959. Preséntanas ordenadas cronoloxicamente. Son máis abundantes ás
correspondentes á primeira parte do período.
- Franco Grande, “Lembranza de Fermín Bouza Brey”, pp. 31-34.
Lembra o académico Franco Grande cómo coñeceu a Bouza-Brei no conservador Santiago dos anos cincuenta e como foi
alicerzando a súa relación no faladoiro do Café Español. Admira o entusiasmo e a ilusión por un futuro mellor para Galicia
que transmitía este neotrobador do Condado. Neste senso, chama a atención sobre dous poemas:
o que compuxo á morte de Florentino Cuevillas e outro que fixo para Silvio Santiago. Finalmente valóralle o feito de crear
escola no seu eido de investigación e a apertura dunha nova liña poética nas nosas letras.
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- Carlos Manuel Callón, “Poemas. Antoloxía dos 50”, pp. 35-39.
Inicialmente nega a obxectividade da crítica e de calquera canon literario e afirma que é aínda moito o que fica por explicar
acaidamente entre os nosos monumentos literarios do pasado. A teor disto, indica que cando en 1992 se lle dedicou a Bouza
o Día das Letras Galegas aínda se lle negaba valor literario á súa obra desde ámbitos diversos. Por isto, Callón anuncia a súa
intención de publicar logo unha investigación sobre a súa figura. Tras enumerar as súas obras, sinala que Nao senlleira
supuxo o arranque do neotrobadorismo e que Seitura tivo que ser publicada en Portugal a causa da marxinación á que foi
sometido o ponteareán. A continuación, reproduce e comenta individualmente os seguintes poemas tirados de Seitura: “A
Rosalia”, “Si cadra um dia em ti”, “Quinta-feira maior”, “Candêa eterna” e “A Emília”. Nas explicacións declara que esta
poesía ten un carácter terapéutico que pretende dar saída ao tormento no que Bouza estaba inmerso por mor da súa
sexualidade heterodoxa.
- Lupe Gómez, “As fotos da vida”, p. 40.
Define a Fermín Bouza-Brei como “un soñador doutro tempo metido nos tempos deste tempo” e lembra o seu labor
investigador encol da historia de Galicia. Neste senso, afirma que na época actual cómprenos especialmente o coñecemento
do pasado. Por outra parte, sinala a importancia de Nao senlleira.
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______, “Arturo Casas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 376, 19 xullo 2001, 12 pp.
Número especial dedicado ao profesor, escritor e crítico Arturo Casas, do que se sinalan algúns dos títulos que ten
publicado como creador e como investigador. Conta con fotografías de Nacho Santás e cunha entrevista feita por Lopo a
través do correo electrónico, aínda que este deulle liberdade a Arturo Casas para que el organizase as preguntas como
quixese e mesmo fixese anotacións sobre elas, marcándose estas en negriña no papel. Nas distintas preguntas o entrevistado
vai dando conta de que actualmente a faceta coa que máis se identifica é coa de profesor, salientando que as diferencias que
poida haber entre o poeta e o crítico son menos das que poidan parecer nun principio debido a que os dous teñen en común
os actos da escrita, unha creativa e outra crítica, pero que contan cos mesmos ingredientes: “esforzo, memoria, linguaxe,
azar, algo de dor e bastante pracer”. Respecto á relación da crítica e os poetas, apunta que aos poetas lles interesa a lectura
dos críticos porque é unha maneira de sabérense vivos. Alude ademais a que a crítica galega non se normalizará mentres
non haxa unha normalización cultural e política en sentido amplo, engadindo que non está de acordo coa maneira en que a
crítica galega dialoga coas literaturas portuguesa e española. Finalmente, nas últimas preguntas alude a cuestións da súa
escrita persoal, declarando que os cinco poemas de Dereito Natural, que aparecen entre as páxinas 8 e 12 deste suplemento,
os escribiu coa vontade de experimentar un rexistro civil, aínda que os diferentes lectores poidan atopar neles outros
aspectos máis destácabeis, xa que como indica no remate da entrevista, “lendo e escribindo compensamos algunhas
carencias que nos amolan”.
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______, “Lupe Gómez”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 377, 26 xullo 2001, pp. 1-8.
Monográfico dedicado á escritora e xornalista Lupe Gómez que, ademais dunha entrevista e dun artigo arredor da súa obra
Fisteus era un mundo (2001), que se describen no apartado V. 1. Monografías, biografías, crónicas e libros colectivos,
tamén contén unha breve introducción á vida e obra desta escritora galega e unha selección de dezanove poemas breves da
autora.

______, “Antón Fortes”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 378, 2 agosto 2001, pp. 1-8.
Suplemento que se achega á obra do poeta Antón Fortes. Consta dunha presentación que achega o título do seu único libro,
Figuras masculinas de meio-corpo (1997), e as fontes do autor, ademais de conter unha entrevista co autor e da
reproducción de diversos poemas inéditos. Descríbese a continuación o artigo asinado que aparece neste suplemento.
- A. R. López, R. Navia e S. Noia, “Antón Fortes asulagado polas ondas do prazer”, pp. 4-5.
Antón Fortes responde a unha serie de preguntas arredor da súa obra. De comezo, confirma que os seus poemas ensinan
dous camiños: un intimista (o amor) e outro lúdico (o sexual); á vez que afirma que neles convive o clasicismo, que ten a
ver coa mitoloxía e o ritmo, e o estilo coloquial. Pensa, ademais, que a poesía académica non
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deixa moito espacio para o erotismo, de aí que ao desenvolvelo non se siga un canon. Non cre, por outra banda, que se
poida falar de “literatura gai” (adxectivo que adquire para el un matiz de compromiso) porque en Galicia non hai nin
creación nin teoría para ela, o que é preferíbel para non caer nun gueto, e porque entende o homoerotismo como unha
expresión máis do erotismo. Ao abundar nesta liña, indica que o lector, aínda que estea habituado á “dictura heterosexual”,
ten que achegarse a estes poemas “como o que son: a crónica dunhas paixóns”. Inquerido pola liberación homosexual, di
que este movemento se debe integrar noutros procesos de revolución social, tal como a liberación nacional, aínda que
sempre corre o perigo de ser devorado polo mercado e devir nun movemento “burgués e residual”.

______, “José Emílio Caneda”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 379, 9 agosto 2001, pp. 18.
Monografía dedicada ao compostelán José Emílio Vicente Caneda, poeta inédito e estudiante de xornalismo de 20 anos.
Tralo breve achegamento ás súas preferencias literarias, inclúese unha entrevista co escritor e seis poemas da súa colleita.
- A. R. López, R. Navia e S. Noia, “A surpresa do quotidiano”, pp. 4-5.
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A partir dos poemas do autor que se recollen neste suplemento, José Emílio Vicente Caneda comenta as motivacións e as
ideas que se agochan trala súa poesía. Despois de destacar tanto o valor do extraordinario coma do cotián á hora de
procurar a sorpresa e o misterio nos seus poemas, recoñece que as lecturas deles poden arroxar unha atmosfera intimista. Se
ben a lectura depende de cada lector, a poesía é, alomenos para el, imprescindíbel, porque a recepción xa non depende do
autor. Así mesmo, tacha de falacia o intento de deslindar literatura social de literatura “normal” que se vén pregoando
dende a uniformización que padece a sociedade actual, e aclara que a literatura “só tem sentido se desvela as contradiccións
do mundo” e que sempre é libertaria se é auténtica. Amais disto, pensa que a poesía do eu é indisociábel da patria e da
lingua, pois o individuo e a sociedade son o froito da interacción de homes e mulleres e dun legado colectivo, e nesa liña
defende a proposta de recuperación do nome propio do país (Galiza), deturpado no proceso colonizador e uniformador
español. A seguir, afonda máis neste motivo central da súa escrita para dicir que ao entender a literatura “como meio de
abrir espaços” apela ao descubrimento da nación e da liberdade, pesquisa que estende tamén á muller no actual proceso de
afirmación e recoñecemento. Finalmente, non asume as formas clásicas na poesía e desdeña a etiqueta “poetas novos”.

______, “Carlos Santiago”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 380, 16 agosto 2001, pp. 1-8.
Especial deste suplemento cultural dedicado desta volta ao compostelán Carlos Santiago. Inclúe unha lista das súas
publicacións en libro e os seus escritores e obras predilectos. Alén disto, tamén trae unha pequena selección dos seus
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textos con presencia tanto de prosa coma de verso. Nas páxinas centrais inclúese unha entrevista na que o poeta, no medio
de continuas referencias filosóficas, afirma que o ritmo é o elemento fulcral da poesía e da arte e relaciona esta idea coas
percusións africanas. Neste senso, opina que a poética está hoxe máis viva no rap, no hip hop ou na publicidade ca nas
antoloxías líricas, que desbota polo seu carácter de productos culturais elitis tas. El opina que os seus textos son
comprometidos e fundamentalmente libres. Con todo, reivindica unha análise estructuralista da literatura que non teña en
conta nada que fique fóra do texto.

______, “Carlos Amado”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 381, 23 agosto 2001, pp. 1-8.
Monográfico da Revista das Letras dedicado ao poeta cangués Carlos Amado. Coméntase que só publicou poesías soltas e
reprodúcense uns poucos textos en prosa e verso que teñen como referencia principal o mar. No sitio da entrevista habitual,
aparece un texto asinado por Jacqueline Rovitto, que supostamente fala por Amado por acharse este de viaxe en
Escandinavia. Esta lembra os inicios do morracense en grupos poéticos, Os Tres Gatiños Doentes, e musicais, e afirma que
nin lle cómpre editar en papel, xa que lle basta coa rede, nin desexa relación ningunha cos actores habituais dun sistema
literario, dos que dá unha valoración moi negativa. Opina que entende o feito poético como expresión e como revolución,
non como arte. Nesta liña de argumentación, comenta a imposibilidade nas condicións actuais da arte total e acusa a este
constructo teórico de concepto occidentalizado. Non obstante, fala de varias ocasións en que Amado intentou mesturar
poesía con obra gráfica ou musical.
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______, “Xabier Cordal”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 382, 30 agosto 2001, pp. 1
8.
Especial deste suplemento de O Correo Galego dedicado integramente a Xabier Cordal. Repásase a súa producción,
enuméranse as súas obras e autores favoritos e inclúese unha presada de poemas centrados na prostitución sexual. Nas
páxinas centrais inclúese unha entrevista na que Cordal se encadra na xeración dos oitenta, rexeitando especificamente a
súa inclusión na dos noventa e preguntándose ironicamente se agora virá a do “dobre cero”. Respecto á dos noventa, cre
que é pronto para pronunciarse sobre a súa calidade e di notarlle problemas de independencia fronte ao poder. Por outra
banda, rexeita o cualificativo de hermético para o seu poemario Afásia (1997) e afirma que trata sobre a perda da linguaxe e
da orixe, que non deben confundirse cos conceptos de lingua e nación. Finalmente sinala que espera publicar neste mesmo
ano un novo volume poético baixo o selo de Baía.

______, “Cristal Méndez: O gusto por superar retos sen máscaras”, O Correo Galego, “Revista das
Letras”, nº 383, 6 setembro 2001, pp. 1-8.
Comézase facendo un breve repaso biobibliográfico á figura da poetisa Cristal Méndez para logo pasar a conversar con ela.
Nesta breve entrevista repásase a importancia da música na súa formación, a relevancia da publicación do
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seu poemario Amizade con Mowgli (1997) e remata falando dos seus pais, M.ª Xosé Queizán e máis X. L. Méndez Ferrín.
Tamén se reproducen cinco poemas curtos “Roncesvalles”, “Larrasoña”, “Puente la Reina”, “Burgos” – dedicados a
Alfonso Becerra– e mais “Urzáiz é un río” do libro Amizade con Mowgli.

______, “Curros”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 384, 13 setembro 2001, pp. 1-24.
Monográfico dedicado a Manuel Curros Enríquez con motivo do cento cincuenta aniversario do seu nacemento. Comeza
cunha pequena achega ao autor salientando a súa colaboración en medios como La Tierra Gallega, valorando o seu labor
como xornalista e a súa posición a favor do nacemento da Real Academia Galega, ademais de repasar as obras máis
significativas e a influencia que exerceu nos autores posteriores. As colaboracións neste suplemento son as que seguen:
- Francisco Rodríguez, “A presenza do home e mais do poeta”, pp. 4-5
Céntrase na análise da importancia acadada por este autor do s. XIX, posterior a Rosalía e a Pondal, dentro do panorama da
literatura galega. Descríbense as principais características da personalidade de Curros Enríquez, como poeta anticaciquil e
anticlerical, en consonancia cos ideais de modernidade que el mesmo encarnaba. Indícase tamén a súa evolución ideolóxica
e remátase afirmando que Curros admitía que “non se podia ser demócrata sen asumir a própria realidade como centro da
atención política”.
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- Ramón Nicolás, “Do numen unha fogueira e do verso un ariete”, pp. 6-7.
Partindo dun artigo xornalístico de Roberto Blanco Torres no que se loa a dimensión reivindicativa e cívica de Curros
Enríquez repásase a omnipresencia de Curros dende a creación das Irmandades da Fala ata a sublevación fascista. Este feito
é ben visíbel, segundo o responsábel deste artigo, nos autores que escribiron discursos, ensaios, poemas e prosas co escritor
celanovés como pano de fondo.
- Xabier Cordal, “Curros, insubmiso”, pp. 8-9.
Artigo dedicado a Carlos Sánchez Crestas, no que se comeza falando da “(de)formación escolar dos educados no comezo
da Restauración” onde a literatura galega era “unha serie de excepcións” cun fondo secundario e enxebre, rodeada dunha
atmosfera inzada do complexo de inferioridade. Despois o autor deste artigo indica que na súa primeira lectura de Aires da
miña terra, de Curros Enríquez, cualificou a este poemario como “folclórico irritado”, mais que co pasar do tempo
“entroume unha vergonza moi grande” por esta afirmación. Tamén define a Curros como o insubmiso máis lúcido do
Rexurdimento e remata dedicando este texto a Carlos Sánchez Crestas que é definido como insubmiso, militante da CNT e
compañeiro de docencia”.
- Xosé Neira Vilas, “Curros na Habana”, pp. 10-11.
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Neira Vilas realiza un percorrido polos catorce anos, de 1894 a 1908, que Curros Enríquez pasou en Cuba. Describe
o seu intenso labor xornalístico en La Habana, a súa faceta de crítico literario, a fundación do semanario La Tierra Gallega,
a súa postura na Guerra de Independencia cubana –na que era partidario de que Cuba fose unha “provincia española de
ultramar”– e mais indica que veu a Galicia en 1904 por mor de ser coroado na Coruña. Tamén se reproducen dúas portadas
do Galicia Moderna na que figuran artigos referidos a Curros.
- Ramón Lorenzo, “Festas Minervais 1955-56”, pp. 12-13.
O autor do artigo e participante nas Festas Minervais rememora a súa participación cun texto dedicado a Curros Enríquez
no ciclo de conferencias celebrado hai máis de corenta anos a prol da exaltación da cultura galega. Acompáñase o artigo
con grandes fotografías referidas a actos en honra do poeta de Celanova, como o monumento da Coruña.

- Xesús Alonso Montero, “Curros ¿foi, tecnicamente, excomungado?, pp. 14-15.
Xesús Alonso Montero confirma que Curros en ningún momento chegou a ser excomungado da comunidade da Igrexa, tan
só foi denunciado polo bispo de Ourense por incluír no libro Aires da Miña Terra o que o bispo denominou “proposicións
herédicas, blasfemas, escandalosas...”.
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- Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, “Curros Enríquez en El Correo Gallego”, pp. 16-17.
Reprodúcese unha carta que o escritor Curros Enríquez enviou ao director de El Correo Gallego, Victorino Novo García,
con quen mantiña certa amistade, datada o 29 de agosto de 1880. Explícase previamente que na carta Curros fala das
consecuencias que tivo a publicación de Aires da Miña Terra e á que o poeta denomina “mi coleccioncita de versos”.
Sobrancéase tamén o detalle esquecido de que en 1880 Curros participa como xurado dos Xogos Florais polo seu valor
como poeta, mentres nese mesmo ano é perseguido pola mesma condición.
- Anxo Angueira, “O divino sainete”, pp. 18-19.
Ofrece unha serie de comentarios sobre a fortuna de O divino sainete (1888), escrito por Curros Enríquez. Acha que é un
dos casos máis inxustos e mesmo patéticos da moderna historia literaria galega, posto que este libro ficou silenciado dende
a súa publicación e mais que foi cualificado como unha obra “de segunda división”. Contra isto, Anxo Angueira salienta a
valía literaria e artística de O divino sainete e mais subliña que é a primeira obra de creación literaria moderna que se
recoñece a si mesma como pertencente a un sistema literario xa constituído.
- Inma López Silva, “Curros Enríquez, autor dramático”, pp. 22-23.
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Fala de tres textos dramáticos escritos por Curros Enríquez e que ficaron escurecidos polo seu talento poético. Sinálase en
primeiro lugar que están escritos en español, dado que esta era a lingua do teatro galego naquela altura e a seguir
descríbense as tres pezas: El dos de mayo de 1808 (1874) –cun ton de exaltación patriótica, libertaria e progresista–, El
padre Feijoo (1880) –que lle acarreou a Curros unha campaña de desprestixio dende a “clase diaconal”, xa que non se
axustaba aos canons da Igrexa católica– e mais a zarzuela El último papel (1888), que é unha sarcástica reflexión sobre o
amor.
- Manuel María, “Sempre Curros”, p. 24.
Péchase esta revista coa achega de Manuel María na que comeza lembrando os primeiros contactos coa obra do poeta de
Celanova. Salienta o interese suscitado por composicións como “A irexa fría”, “Mirando ó chau” ou “Pelengrinos a Roma”,
ademais de todas as composicións de O divino sainete. Tematicamente destaca a defensa da lingua, alude á influencia que
exerceu sobre poetas posteriores como Cabanillas ou Celso Emilio. Remata reivindicando a importancia e vixencia da
poesía de Curros Enríquez e o feito de que na súa sepultura, coma na de Pondal, haxa sempre flores frescas.
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López, A. R. e Soedade Noia, “Obras completas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 392, 15
novembro 2001, pp. 1-5.
Fálase nesta introducción das obras completas de autores do sistema literario galego. Menciónase a editorial Sotelo Blanco
que acaba de editar a obra poética de Eduardo Pondal, a Espiral Maior que vai publicar as de Manuel María e Avilés de
Taramancos, e Xerais que idea unha nova colección de clásicos coa poesía completa de Rosalía de Castro e Curros
Enríquez. Así mesmo, recóllense as palabras de Ramón Nicolás que comenta que este tipo de edicións son no sistema
literario galego “algo especial e moi significativo”, e alude tamén á necesidade de recuperación de obras “con rigor e
cientifismo”. Por outra banda, cítanse outras editoriais que avanzaron neste proceso de recuperación de clásicos galegos, así
como de autores esquecidos, cítase A Nosa Terra que editou a obra xornalística de Roberto Blanco Torres e Xohán
Carballeira, ou Sotelo Blanco que acometeu as primeiras edicións críticas de Eduardo Pondal, Manuel Antonio ou Amado
Carballo. Conclúese destacando a necesidade de seguir reconstruíndo o sistema literario galego. Tamén se inclúe o artigo
de Helena González sobre o mesmo tema do que se dá conta de seguido:
- Helena González, “O.P.C”, pp. 4-5
Coméntase que nas obras completas hai que facer distincións, xa que non todas as obras que levan a etiqueta de completas
o están. Sinálase tamén que hai outras obras completas que obedecen a razóns de tipo comercial, como
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rescatar do olvido títulos que non tiveron moita difusión, ou mesmo a de recuperar toda a obra dun poeta para os fondos
dunha determinada editorial. Así mesmo, danse unhas pequenas diferencias entre as obras de poesía completas e as
antoloxías e destácase a idea de que as obras completas son unha boa vía para recuperar libros que non se puideron mercar
no seu momento ou que xa non se reeditan máis. Conclúese afirmando que as obras completas son útiles en canto que
enchen ocos na memoria literaria e historia colectiva, e en canto que representan o desexo do autor de ser lido en conxunto,
aínda que se sinala que as pegadas temporais consubstanciais a cada libro quedan moi diluídas.

______, “Del Riego”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 394, 29 novembro 2001, pp. 1
7.
Número conformado por dous artigos asinados polos coordinadores do suplemento que levan por título “Francisco
Fernández del Riego, o home satisfeito” e “O pendente”, respectivamente, ademais dunha introducción na que se dá conta
do abandono do cargo como Presidente da Real Academia Galega de Francisco Fernández del Riego, autor central do
suplemento, no que se fai tamén unha breve achega biográfica. Nos dous artigos recóllense as impresións de Del Riego
feitas durante unha entrevista para o xornal na que, ademais de destacarse o seu labor como activista do partido galeguista
ou colaborador en La Noche, céntrase no repaso do que supuxo o seu período como presidente da máxima institución
cultural galega, na que lembra accións como a aprobación dos estatutos, a desaparición do
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carácter vitalicio da presidencia que pasa a ser de catro anos prorrogábeis, a duplicación do número de mulleres
académicas, a catalogación e ordenación do arquivo, do que anuncia unha edición da “lendaria obra de Eduardo Pondal Os
Eoas”, ou a creación de novas seccións, entre outras moitas. Remata falando da situación do galego e móstrase optimista
en canto á súa supervivencia, xa sexa a nivel de uso falado ou literario. No segundo dos artigos achéganse algunhas das
accións que quedaron por pechar con Del Riego e que agardan agora da man do seu sucesor, apuntando que o nome que
“resoa” con máis forza é o de Xosé Ramón Barreiro, aínda que sexa quen sexa o sucesor terá que atender a aspectos como a
incorporación de novos membros ou a reforma ortográfica.

______, “Felices libros”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 397, 20 decembro 2001, pp. 112.
Coa chegada ao remate do ano ofrécese unha selección dalgúns dos títulos máis interesantes dentro da literatura galega,
precedida dunha introducción na que se alude á suposta crise do mundo editorial e se sobrancea o esforzo que dende
Galicia levan a cabo as editoras para superar todos os atrancos. A selección está conformada por dezaoito columnas con
cadansúa fotografía alusiva nas que ben se centra nunha obra concreta ou partindo dun título no labor desenvolvido por
unha editorial, como ocorre coa primeira que baixo o título de “Kalandraka proponlles ós nenos redescubrir a pintura de
Miró”, repasa algúns dos títulos máis salientábeis que a editora pontevedresa puxo no
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mercado ao longo do ano, seguido do “Diccionario do seres míticos galegos para o público infantil”, que repasa as
tradicións galegas para achegarllas aos máis cativos da casa; “Dasilva saca a pasear a mancha e Álvarez Cáccamo ó
dinosauro”, que analiza a obra de Kiko Dasilva Moncho e a mancha e a de Xosé Mª Álvarez Cáccamo O dinosaurio
Belisario, caracterizando a primeira de “metáfora da arte contemporánea” que sorprende polo seu impacto visual, mentres
que da segunda explican o argumento deste conto en verso sobre un dinosauro tirano. Tamén se fai eco de obras como O
libro dos xogos, Chirlomirlos, Galicia, unha luz no Atlántico, coordinado por Víctor F. Freixanes; Ferrol, corazón de
navío, de Xohana Torres; as traduccións ao galego de Espiral Maior de poesía balear ou obras como Sedimentos, de Xavier
Paz; Eclipse, de Xavier R. Baixeras ou as premiadas Desde Arcadia para Govinda, de Charo Pita; Velanarias, de Emma
Pedreira; e Epiderme de estío, de Lucía Novás. Seguen polas entregas da colección Ablativo Absoluto con títulos como a
antoloxía A tribo das baleas ou Casa atlántida, casa cabaret, de María Lado, para logo seguir pola publicación da obra
completa de Manuel María en Espiral Maior e as obras individuais publicadas este ano: Martázul, de Xosé Antonio Perozo;
Breve crónica universal da clase obreira, de Jaureguizar; Como levar un morto, de Xesús Rábade Paredes; Teoría do caos,
de Marilar Aleixandre; Triloxía dos tristes, de Xosé Carlos Caneiro; A historia escríbese de noite, de Bieito Iglesias; As
aventuras de Said e Sheila, de Ramón Caride; e O pausiñas, de Roque Cameselle. Tamén se inclúe un artigo asinado de F.
Martínez Bouzas do que damos conta de seguido:
- F. Martínez Bouzas, “Pracer de ler”, pp. 4-5.
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Comeza comparando a falta de liberdade dos anos cincuenta e sesenta, que propiciaba como vía de escape a lectura,
o que facía de moitos auténticos lectores voraces confronteado coa actualidade considerada “a era da
posmodernidade” e caracterizada como a “era do baleiro”. Repasa algúns dos grandes autores universais que predominaban
na metade do século e esgrime algunhas das razóns do porqué é fundamental a lectura, dende que “ler é existir”, pasando
pola de que é unha forma de afastarse da soidade ou descubrir os nosos verdadeiros intereses, ata
o pracer que se sente mentres se le. Remata dando algúns consellos para aproximarse á lectura como son o
achegarse á obra sen previos consellos e potenciando o sentido da ironía para a comprensión da invención das grandes
obras, e coa esperanza de que un cambio leve á redescuberta dun gozo “doutra natureza” que nada ten que ver co dos
divertimentos mediáticos.
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López Foxo, Manuel, “Poesia inédita de Manuel María”, A Nosa Terra, nº 969, “Guieiro Cultural”, 11
xaneiro 2001, pp. 27-28.
Manuel López Foxo reinvindica aquí a obra de Manuel María. Fai un pequeno comentario de Poemas ó Outono (1976) e
pasa a falarnos dun “novo mollo de poemas” que é Brétemas do muiñeiro (1977), reeditado no ano 2000. Sinala que neste
libro o poeta fala dos muíños, abidueiras, brétemas, lareiras, congostras..., do mundo rural en xeral. Lembra que Manuel
María é un fervente defensor deste mundo que xa nos setenta comeza a “esboroarse”, que a súa poesía expresa o sentimento
da terra, o diálogo coa natureza... chea de palabras coma: “amor, muíño, arado, martelo...”, que é, en definitiva, “unha
denuncia contra a industria irracional e contaminante”. Finalmente di que fala tamén nuns versos da ruptura da mocidade
co galeguismo culturalista de Ramón Piñeiro, queixándose do desleixo na publicación da poesía de Manuel María e
desexando a edición dos poemarios Entre a arxila e a luz e Cecais hai unha vez.
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López Silva, Inma, “Teatreiros, lean: falemos da crítica”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”,
nº 58, 7 xaneiro 2001, p. 9.
Ofrece unha “declaración de principios” sobre a situación do teatro galego actual e afirma que este “non merece a crítica
que os teatreiros se empeñan en definir”. Comenta, para rematar, que a crítica sobre o sector teatral nos medios é marxinal
e “cómpre promocionala xa”.

______, “Unha débeda: ‘Cadernos da Escola Dramática Galega”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 59, 14 xaneiro 2001, p. 9.
Alúdese á fundación, no ano 1977, da Escola Dramática Galega, da man de Manuel Lourenzo e Francisco Pillado. Sinálase
que se trata dun “centro de actividades teatrais xurdido da conciencia da absoluta falta de infraestructura teatral no
panorama galego”. A seguir, descríbense algunhas das iniciativas desta empresa como os Cadernos da Escola Dramática
Galega, dirixidos por F. Pillado e coordinados por M. Lourenzo, ou o Certame de Teatro Breve da Escola Dramática
Galega, convocado anualmente ata 1992. Tamén se citan algúns dos títulos publicados nos Cadernos como Os vellos non
deben de namorarse, Aristófanes ou O teatro galego na Arxentina.
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______, “Iso a un fillo non se lle fai”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro
2001, p. 9.
Partindo da representación de Eso a un hijo no se le hace de Josep M. Benet i Jornet, fai unha ampla reflexión sobre
o escaso público que acode aos espectáculos galegos, á vez que recapacita sobre os motivos do éxito do teatro foráneo en
Galicia. Asemade, critica que se considere o de fóra como mellor que o noso, poñendo como exemplo esta obra que
cualifica de oda “á vulgaridade, á ordinariez e ao mal gusto”. Remata sinalando que entre os últimos textos galegos
representados non aparecen ningún que se poida comparar con esta peza foránea de tan baixa calidade.

______, “Heiner Müller no Teatro Galán”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 66, 4 marzo
2001, p. 9.
Aproveitando a representación dunha obra de Heiner Müller adaptada por unha compañía zaragozana na Sala Galán de
Santiago, reflexiona sobre a situación do teatro galego e do seu público. Fai unha loanza do papel que está a xogar a Sala
Galán dentro do panorama galego como foro para a representación de propostas alternativas. Logo, ponse de manifesto o
atraso do sistema teatral galego, incapaz de facer propostas como as de Heiner Müller, un
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autor moi admirado no seu país , pero que aquí considera que non ten espectadores pola falta dunha educación teatral que
axude ao público a comprender postas en escena novidosas e arriscadas.

______, “Exiliados teatros”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 72, 15 abril 2001, p.
11.
Reflexiona sobre a oferta de espectáculos teatrais en Compostela que, en opinión da autora, é “nula” e lembra brevemente o
teatro galego existente antes das xornadas de Abrente e Ribadavia, parándose en autores como Varela Buxán, Castelao,
Maruja Villanueva ou Ramón Valenzuela, que no seu día fixeron agromar o teatro ao outro lado do Atlántico.

______, “De desfasamentos e baleiros”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 91, 26 agosto
2001, p. 2.
Análise do labor que en Galicia está a desenvolver o teatro afeccionado partindo da falta dunha cultura teatral sempre
apoiada nos medios audiovisuais. Sinala que os comentarios en voz alta ou os aplausos fóra de lugar son dous síntomas
desta falta de cultura teatral, así como que entre xente de idade avanzada siga producindo escándolo o
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tratamento dalgúns temas tabú como o sexo ou os nus. Neste sentido considera que o papel dos medios audiovisuais son un
axente de normalización. Denuncia o baleiro que se produce no referido á promoción teatral entendido como cultura e
literatura dramática, agás o traballo desenvolvido polas compañías afeccionadas. Considera tamén que as programacións
institucionais deberan atender a este aspecto para dinamizar o sistema promocionando, á vez a escrita de obras dramáticas,
papel que tamén lle asigna aos premios.
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Loureiro, H., “Detour ahead”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 398, 27 decembro 2001,
pp. 10-11.
Centrado no labor das traduccións publicadas este ano en galego, comeza criticando que se deixara o camiño encetado coa
versión galega da obra de Amin Maalouf, A viaxe de Baldassare (2000), coa que se achegaba á lingua galega unha obra
actual á vez que á castelá, un esforzo que ve que se está dirixindo unicamente á literatura xuvenil, como ocorreu con O
señor dos aneis, de J. R.R. Tolkien. Considera que se dá unha preeminencia das obras xuvenís fronte ás de autores
contemporáneos polas dificultades de comercialización, exemplificado con Os tres mosqueteiros, en versión de Darío
Xohán Cabana. Recorre a un artigo de Yves Chevrel, “Le texte étranger: la littérature traduite”, para falar da importancia do
traductor na asimilación da obra estranxeira, e do editor á hora de incluír a obra nunha colección concreta, posto que observa
un cambio de actuación no eido editorial galego que agora tende a incluír as obras estranxeiras en coleccións nas que saen as
de autores autóctonos, caso da Literaria de Galaxia ou o feito por Laiovento coas versións de A escuma dos días, de Boris
Vian e Ensaios, sátiras e aforismos, de Swiff. Tamén sinala que as coleccións de peto favorecen o coñecemento de autores
estranxeiros ao facelos máis accesíbeis e loa o esforzo da serie Literatas, dentro da colección Xerais Peto, con catro obras
neste ano Xeo e lume, de Andrea Dworkin; O home é un grande faisán do mundo, de Herta Müller; As fillas do defunto
coronel, de Katherine Mansfield; e Venus negra, de Angela Carter.
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Loureiro, Ramón, “A cabalo dos séculos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 xaneiro 2001, p. 31.
Recomenda As rulas de Bakunin (2000) de Antón Riveiro Coello, de quen fai unha gran louvanza. Sinala que nesta obra o
autor viaxa pola historia do século pasado atendendo ás terras do Limia. Acaba dicindo que o ano 2000 foi un ano literario
prolífico, que non sería o mesmo sen esta novela.

______, “As singraduras da imaxinación”, La Voz de Galicia, “Novidades literarias. O libro da
semana”, 13 xullo 2001, p. 29.
Sucinto comentario sobre a novela de Antón Riveiro Coello, Homónima (2000), publicada na colección Literaria da
editorial Galaxia. Apunta que se trata dunha historia que “comeza cunha singradura pola Rede. Unha historia que, tras
empezar en Internet, viaxa ata as terras de América, cruzando o océano das palabras, con ese navío, tan mariñeiro, que é a
fabulación”. Para rematar, afirma que esta pode ser a súa mellor novela porque “debaixo do libro hai unha oculta poesía, un
tesouro secreto, que é o que lles permite ás obras sobrevivir ao seu autor”.
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M. Q. S., “Premio de ensaio Ricardo Carvalho Calero”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
66, 4 marzo 2001, p. 8.
Tras comentar o interese que representa para os investigadores o mundo da lírica galego-portuguesa medieval, sinálase a
dificultade para encadrar un traballo coma o de Xoán Carlos Lagares Por esto fez este cantar (2000), premio Ricardo
Carvalho Calero de ensaio. Despois cualifícase este estudio como unha referencia obrigada pola rigorosa aproximación que
fai a esta materia, para a continuación reproducir varias opinións do propio Lagares sobre a súa obra. Termínase
comentando a estructura deste ensaio.
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M. S. C., “La poesía toma la palabra”, ABC, “ABC Cultural”, nº 493, 7 xullo 2001, p. 26.
Achégase ao número 4 da revista Hablar/Falar de Poesía destacando algúns dos contidos que presenta nas súas diferentes
seccións. Nomea o poema inédito de José Ángel Valente, que pecha o número e do que Claudio Rodríguez Fer opina que é
“auténtica cifra de su espíritu creativo”.
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M. V. V., “A loba”, Atlántico Diario, “La Revista. Crítica”, 5 agosto 2001, p. 61.
Pequeno comentario sobre a novela A loba (2000), de Bento da Cruz que foi versionada ao galego por Moncha Fuentes.
Resáltase a súa excelente estructura e os seus concisos e atinados diálogos. Tamén se fai unha breve referencia á
producción literaria anterior deste escritor portugués.
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Martínez Bouzas, F., “Catro solos de jazz e unha única melodía”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 60, 21 xaneiro 2001, p. 7.
Recensiónase a última obra de Manuel Darriba, Velada do billarista (2000), publicada pola Editorial Sotelo Blanco na súa
colección Medusa. Comeza citando algunhas das súas obras anteriores como Paf Xarope (1977) para o público infantil e
xuvenil, ou o poemario Calor. A seguir, céntrase en Velada do billarista, conformado “a base de catro relatos
independentes desde o punto de vista editorial e que teñen sentido de seu, pero que, ao lelos no seu conxunto, atopamos
entre eles algunhas escenas ou situacións que os vencellan entre sí”. Para rematar, cita algúns dos temas que se tratan na
obra como “a soidade, o desamparo, a semente da derrota e do sufrimento”.

______, “Unha nova escrita de mulleres”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28
xaneiro 2001, p. 7.
Con motivo da presentación do libro de Medos Romero, Dubido que matei a Lena, publicado na colección Abismos de
Edicións Xerais de Galicia, ofrécese unha síntese argumental da obra. Nela a autora fala “da condición humana, das nosas
feblezas, das teas de araña, que nós mesmos construímos e que nos atrapan sen remedio, de desexos agochados, de soños e
obsesións”.
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______, “¿É tan rasante o voo dos paíños?”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4
febreiro 2001, p. 6.
Considérase que A man dos paíños (2000) de Manuel Rivas, non é un libro memorábel, pero si innovador, “un libro
metaxenérico que acolle nas súas ringleiras tres maneiras de relatar: a ficción, a fotografía e o relato xornalístico”. A seguir,
alúdese á estructura do relato ficcional, que considera moi complexa, cunha linguaxe intensa e unha temática “forte”.
Apunta que o relato fotográfico, pola súa banda, narra en imaxes as sensacións e as emocións dos emigrantes e dos
mariñeiros, “que saen para volver, aínda que despois a traxedia os abata”.

______, “Alfabeto de narradores”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4 febreiro 2001,
p. 7.
Alúdese á presentación de Palabras con fondo (2000), do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Indícase que se
trata dun volume que reúne os traballos de vintetrés autores galegos a favor da cooperación e a solidaridade internacional. A
seguir, descríbese a obra, conformada por unha amalgama de xéneros, co predominio da prosa e do relato curto, aínda que
tamén hai poesía. Para rematar, cítanse os autores que colaboraron na realización do volume: Marilar Aleixandre, An
Alfaya, Fran Alonso, Carme Blanco, Franco Grande, Freixanes, Manuel Seixas, Tucho Calvo, Caride Ogando, Fina
Casalderrey, Antón Cortizas, Silvia Gaspar, Fernández Paz, Neira Cruz, García

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

Teijeiro, Silvia Gaspar, Sabela Álvarez Núñez, Suso de Toro, Caneiro, Alfonso Álvarez Cáccamo, Lois Diéguez, Bieito
Iglesias e Carlos Casares.

______, “Os redactores do Informe de Literatura”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68,
18 marzo 2001, p. 8.
Recensiónase o Informe de Literatura do ano 99. Critícase o silencio co que se recibe todos os anos este proxecto. Lóuvase
a obxectividade e a minuciosidade na recollida de datos que reflicte a obra. Saliéntase tamén a relevancia desta publicación
para coñecer o estado da nosa literatura. Amósase o desacordo coa exclusión de ensaios de temática filosófica, sociolóxica,
etc. Remátase eloxiando o traballo levado a cabo polos redactores e pola coordinadora Blanca Ana Roig Rechou.

______, “Vida vertical”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 9.
Comézase comentando a existencia na obra Casarriba de Euloxio R. Ruibal de importantes elementos dramáticos.
Amósase o acordo coa definición desta novela que ofreceu o propio Ruibal, na que esta se presenta como unha “metonimia
de Galicia”. Ofrécese, a continuación, unha breve presentación dos protagonistas da novela. Saliéntase, como punto
común, a desorientación que rixe nas existencias retratadas. A novela cualifícase, ademais, de “ricaz” e “complexa”.
Finalmente, faise referencia ao xeito en que o autor engorda un fío argumental “livián”.
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______, “O milagre de Espiral Maior”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 63, 11 febreiro
2001, p. 6.
Recoñécese o mérito da colección Espiral Maior, que leva dez anos editando libros de poesía galega, salientando o labor
levado a cabo na dirección desta empresa por Miguel Anxo Fernán-Vello. Asemade sinálase que o seu éxito se debe ao
“traballo ben feito”. Despois coméntase que a maior parte dos poetas galegos –novos ou consagrados– publicaron nesta
editorial. Tras resaltar que “Espiral Maior poesía” vén de publicar o seu número cen, remátase dando conta da súa
ampliación ao eido da narrativa e do ensaio.

______, “Narracións non ficcionais”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 63, 11 febreiro
2001, p. 7.
Achega á obra Eu tamén fun coas vacas (2000) de Alfonso Eiré, da que se salienta entre outros aspectos a imaxe que ofrece
da vida real dunha aldea galega de hai coarenta anos. Tamén se comenta que a figura das vacas aparece nos 24 relatos
dándolle unidade a obra. Asemade, resáltase que os diferentes relatos “poden ser entendidos como o despregue da narración
inicial”. Despois analízase a aprendizaxe que supuña ‘ir coas vacas’ e destácase a vinculación destas narracións co
costumismo. Finalízase recollendo as verbas do autor para encadrar a súa obra.
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______, “A soidade do matador”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001,
p. 7.
Coméntase a primeira novela en galego de Xavier Cid titulada Terá as túas balas, premio Lueiro Rey 2000. Critícase a
escolla de Sotelo Blanco ao incluír esta obra nunha edición xuvenil e non dentro da colección da narrativa de referencia.
Tamén se analiza a trama da obra centrada na “crónica literaria dun asasinato por encargo realizado por un profesional da
morte matada”. Asemade, insístese na fondura que alcanza o carácter do protagonista. Tras mencionar algúns dos defectos
desta novela curta, elóxiase o seu final e algúns elementos estructurais.

______, “A pólvora das metáforas”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro
2001, p. 7.
Achega á obra As rulas de Bakunin (2000) de Antón Riveiro Coello, na que se comeza referindo a aquelas obras publicadas
nos últimos anos e que tratan unha temática común baseada na Guerra Civil. A continuación coméntase o feito de que nos
últimos meses aparecesen dúas obras narrativas escritas por Maalouf e Riveiro Coello que se centran na pescuda dun libro
salvador. Deste último, tras facer un breve percorrido pola súa traxectoria, analízase a
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súa última novela. Así, resáltase que mantén a mesma técnica narrativa de anteriores novelas e destácase o argumento
desta. Tras insistir na caracterización do personaxe e na idea de “libro salvador”, termínase mencionando algunhas das
eivas desta novela.

______, “Entrando na ruína, na noite”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 66, 4 marzo
2001, p. 7.
Tras caracterizar ao autor Xosé Vázquez Pintor como “escritor todoterreo da nosa lingua” e despois de mencionar algunhas
das súas novelas, achégase á súa obra Quen faga voar (2000), premio Carvalho Calero de narración curta. Despois
coméntase a trama desta obra, da que se salienta que comeza desenvolvéndose nun mundo cotián para acabar mergullada
na ciencia ficción. Sen embargo, tamén se resalta que a novela “non é tan sinxela como podería sospeitarse no plano
estructural” Finalízase comentando o estilo e o léxico do libro.

______, “Un novo narrador”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 70, 1 abril 2001, p.
9.
Comézase salientando a contribución de Xesús Fraga á renovación literaria do noso país. Ofrécese un breve resumo das
sete historias que atopamos no libro Tute para catro (2000) e destácase, ademais, a constante presencia nos
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contos dunha realidade cotiá e monótona. A obra defínese como “un libriño de literatura, quizais con minúscula”. Así
mesmo, alúdese á ausencia de grandes pretensións e de luxos formais. Finalmente, lóanse as descricións e faise referencia á
insistencia con que se reflicten os cambios sociais que afectan ao eido rural.

______, “A perspectiva da ra”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 78, 27 maio 2001,
p. 3.
Despois de facer un percorrido por algúns dos personaxes e historias que aparecen en Medición definitiva do limbo (2000) de
Xosé Luís Martínez Pereiro, destaca que este volume pode encadrarse dentro de anteriores entregas deste autor. Como
características comúns a todas elas apunta a ausencia de trama argumental, as digresións imaxinarias de personaxes espantallo, as
rarezas da natureza ou a excentricidade, comicidade e melodramatismo que envolven as historias. Por outro lado, indica que o
máis salientábel deste autor non é tanto o núcleo temático como a forma de ollar e cualifica a súa escrita de literatura “con
minúsculas”, que tamén é necesaria dentro do sistema literario como

o demostra -afirma- o feito de que esta obra gañase o II Premio de Narrativa Fantástica Cidade da Coruña.

______, “Á pescuda da identidade en Tzataplán”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas, nº 85, 15
xullo 2001, p. 4.
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Recolle inicialmente a dedicatoria, “A Pedro Páramo e Aureliano Buendía”, coa que Antón Riveiro Coello comeza a súa
novela Homónima, véndoa como unha mostra da influencia que nel exerce o realismo máxico da literatura
hispanoamericana, nomeadamente Juan Rulfo e Gabriel García Márquez. A seguir, sintetiza a traxectoria literaria deste
autor e considera que algunhas das características desta novela xa estaban presentes en A historia de Chicho Antela e A
quinta de Saler: a mesma técnica narrativa e a coincidencia nalgún dos personaxes. Completa a recensión cun resumo do
argumento e unhas breves referencias á estructura, ao tratamento do tempo e á linguaxe empregada.

______, “A India como contrapunto”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 87, 29 xullo
2001, p. 4.
Sinala que Xosé Manuel Villanueva con Adeus India, adeus (2000) se anticipou a outros políticos ou expolíticos galegos ao
estrearse no xénero narrativo. Considera que esta obra pasou case desapercibida e sen referencias críticas salientábeis e que
sorprendeu ao recibir o premio da Crítica de Galicia á creación literaria. Apunta que se trata dunha boa novela do sistema
literario galego, aínda que seguramente moi orfa de lectores pola súa grande extensión e por certos defectos editoriais e
formais á hora do autor artellala. Achega o seu argumento e fai certos comentarios sobre esta “soberbia novela”, da que
afirma que presenta unha “construcción arquitectónica sinxela e lineal, un nivel descritivo excelente e un aforro á mantenta
de artificios formais”. Tamén sinala que nela unha cultura mítica actúa como contrapunto da Galicia dos oitenta.
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______, “Diccionarios literarios (II)”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 100, 24 outubro
2001, p. 2.
Recensión sobre o Diccionario de termos literarios elaborado polo Equipo Glifo e editado polo Goberno galego a través do
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Apunta que Anxo Tarrío, Fernando Cabo Aseguinaloza,
Blanca-Ana Roig, Arturo Casas, Anxo Abuín e Darío Villanueva figuran entre os que dirixen ou dirixiron este equipo de
traballo. Laméntase de que a obra, publicada hai tres anos, non fora quen de acadar unha soa crítica seria e fundamentada.
Salienta que esta obra se ha converter nun instrumento axeitado para a fonda análise do sistema literario en xeral e do
galego en particular.
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Monteagudo, Teresa, “Unha achega para facer o ‘Cancioneiro galego”, El Correo Gallego, “Correo
das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 10.
Tras facer un percorrido pola traxectoria investigadora do profesor Manuel Quintáns, centra a atención no Cancioneiro do
Fisterra galego (2000). Ofrece unha detallada descrición do contido de cada un dos tres volumes deste estudio. Así mesmo,
refírese á laboriosa etapa de obtención de datos nos que se fundamenta o traballo presentado. Cualifica a obra como “un
achegamento importante á divulgación do noso patrimonio cultural”. Finalmente, expresa o desexo de que partindo de
investigacións como esta se chegue a facer un Cancioneiro xeral de Galicia.
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Mora, Rosa, “Contrabando, intriga y paisaje”, El País, “Babelia”, nº 484, 3 marzo 2001, p. 10.
Presenta a traducción ao castelán de A guerra do tabaco, terceira parte da serie policiaca do escritor Carlos G. Reigosa.
Comeza nomeando aos dous personaxes centrais, o xornalista Carlos Conde e o detective Nirvado Castro, que xa aparecían
na novela máis coñecida de Reigosa, Crime en Compostela (1984). A partir desa referencia lembra o éxito daquel libro e
comenta os seus motivos. A seguir, fala das semellanzas que hai entre ambos, conta o argumento do último e explica os seus
principais méritos. Finalmente, describe superficialmente a traxectoria literaria do autor citando as obras máis próximas aos
lectores casteláns.
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Navia, R., S. Noia e A. R. López, “Rajvinder. O señor do templo dourado”, O Correo Galego,
“Revista das Letras”, nº 353, 15 febreiro 2001, pp. 1-7.
Traza unha panorámica da traxectoria literaria do autor da literatura india Rajvinder. Comeza por facer unha pequena
biografía na cal se destacan os seus estudios de Filoloxía e Matemáticas. Logo destácase o encarceramento do autor por
pedir a alfabetización dos pobres no 1976. Recolle o coñecemento que Rajvinder ten sobre a literatura galega con Neira
Vilas e Rosalía de Castro. Deste xeito, todo xira arredor da idea que ten sobre os poetas que son os que poden cambiar o
mundo e reivindicar aquilo que está mal. Remata transcribindo dous dos poemas de Rajvinder “O ego desprazado” e “A fala
do meu exilio” no que o exilio é o eixe de todo o poema.
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Negro, Carlos, “Decálogo”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo 2001, p. 5.
Artigo que sintetiza as ideas que este autor presentou nun relatorio das XI Xornadas de Lingua e Literatura celebradas en
Santiago en abril de 2001. Nel, partindo da súa exp eriencia de lectura constante e atenta ao longo da última década,
establece un decálogo que agrupa as liñas temáticas globais da poesía de 1990 a 2000. Primeiramente, sinala o canto
elexíaco pola cultura agraria; un segundo tema é o das memorias da Terra e da Fisterra, polo que aquí apunta de maneira
especial ao Batallón Literario da Costa da Morte. Seguidamente, apunta que a visión da patria é diferente nos distintos
autores, uns vena como algo político, outros como unha entidade histórica diferenciada e outros de maneira máis irónica; en
cuarto lugar comenta que autores como Igor Lugrís, Chus Pato ou Emilio Araúxo tratan o tema do idioma; o quinto punto
alude á asunción plena da condición feminina como marca de xénero; seguidamente apunta a cuestión da sensualidade, vista
de diferentes formas pero sempre desde unha perspectivca feminina; en sétimo lugar fai referencia á renovación do ambiente
poemático como consecuencia da presencia de máis xente nas cidades; a continuación alude á maior preparación dos poetas,
feito que leva a unha maior reflexión metapoética; en noveno lugar sinala algúns dos autores que seguen cultivando o tópico
do mundo perdido; e finalmente indica que existen algunhas poéticas que esquivan as clasificacións rotundas aínda que
participen dalgúns dos matices suxeridos, incluíndo neste grupo a Celso Fernández Sanmartín e Estevo Creus.
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Núñez Sobrino, Ángel, “Murguía, la erudición impresa”, El Correo Gallego, “Fin de semana”, 12
agosto 2001, p. 7.
Analízase o Diccionario de escritores gallegos (1862) de Manuel Murguía, do que se salienta o seu Apéndice e o seu
Discurso Preliminar. Asemade acha moi importante o estudio “A significación histórica de Murguía”, publicado na revista
Arquivos VI do Seminario de Estudos Galegos, para entender a obra de Murguía.
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Pociña, Andrés, “Pilar Pallarés, poeta dende a poesía”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 11 febreiro 2001, p. 21.
Evocación da figura de Pilar Pallarés na que se fai un percorrido pola súa traxectoria poética. O percorrido bibliográfico
que se fai neste artigo pasa polas referencias e comentarios varios das obras Entre lusco e fusco (1980), Sétima soidade
(1984) e Livro das devoracións (1996). Deles resáltase a súa temática marcadamente intimista, o sentimentalismo do que
están impregnados os seus versos e a súa abraiante humanidade. Para concluír, cítase un elenco de autoras que
previsibelmente influíran na súa andaina creadora, entre elas a figura de Rosalía de Castro.

______, “Chus Pato, desconcerto de desconcertados”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”,
4 marzo de 2001, p. 21.
Andrés Pociña céntrase na figura de Chus Pato e no desconcertante que resulta a súa creación, pois cualifica á autora como
“unha escritora difícil, moi difícil”. Achéganos fragmentos da súa última obra, m-Talá (2000), que resulta imposíbel
adscribir a xénero algún, pois considera que é “un desconcerto, un auténtico desconcerto, pero fermosísimo e apaixoante,
onde está todo o sentimendo dunha poeta que ten moito que dicir e que comunicar”. Conclúe que con m-Talá, Chus Pato dá
vida a un novo concepto da poética no que se mesturan temáticas tan diversas como as sensacións que a lectura desta
sorprendente obra provoca en nós.
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______, “Ana Romaní, unha ardencia nas mareas”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 25
marzo 2001, p. 21.
Céntrase na figura de Ana Romaní, a poetisa que dedica ao mar moitos dos seus versos como amosan xa os títulos dos seus
poemarios: Palabra de mar (1987), Das últimas mareas (1994) e Arden (1996). Sobrancéase que o mar é unha constante na
poesía desta autora que nos lembra a outras poetisas como Cristina Peri Rossi, Carmen Riera ou Xohana Torres. Sinálase
tamén que, ao carón do mar, o amor constitúese como un referente dos seus versos, algúns dos cales se recollen neste
artigo. Finalmente faise mención da musicalidade da poesía de Romaní, que se vincula coa de Rosalía de Castro.

______, “María Mariño, unha vergoña e unha súplica”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 15 abril 2001, p. 21.
Céntrase na figura de María Mariño, unha poetisa da que di que fixo do tempo a temática por excelencia dos seus versos,
ata o punto de que incluso os nomes que dan título aos dous poemarios da autora fan referencia a esta temática: Palabra no
tempo (1961) e Verba que comenza (póstumo, 1990). Para achegarse á traxectoria poética de María Mariño e comentar as
súas obras, séguense os estudios realizados por tres mulleres: Ana Romaní, Carmen
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Blanco e Victoria Sanjurjo. Deste xeito, recollendo anacos de estudios referentes á vida e obra desta poetisa, debúxase a
súa traxectoria marcada polo tempo. Conclúe facendo alusión á razón do titular: a vergoña á que nos remite o
esquecemento da figura de María Mariño e a súplica coa que reivindica que se lle dedique un Día das Letras Galegas.

______, “Olga Novo, estudio e inspiración”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 6 maio
2001, p. 21.
A poetisa Olga Novo é a protagonista deste artigo, no que se fai un percorrido pola súa traxectoria. Ademais dos poemarios
que ten publicados, sinálase que é autora doutros traballos filolóxicos dedicados ao estudio da obra de Claudio Rodríguez
Fer como son: Por un vocabulario galego do sexo. A terminoloxía erótica de Claudio Rodriguez Fer (1996), Claudio
Rodríguez Fer: el universalismo de la periferia (1998) e O lume vital de Claudio Rodríguez Fer (1999). Dedícanse tamén
unhas liñas a comentar os seus poemarios A teta sobre o sol (1996), Amar é unha india (1997) e Nós nus (1997).

______, “Helena Villar Janeiro, a poesía compartida”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”,
27 maio 2001, p. 21.
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Logo de recordar unha anécdota, faise referencia á obra de Helena Villar Janeiro, unha poetisa que escribe sempre
acompañada do seu esposo, o tamén poeta Xesús Rábade. Para o crítico literario resulta de enorme dificultade discernir qué
obras pertencen á autora e cales ao seu home, aínda que algúns poemarios sexan da autoría de Helena Villar
exclusivamente. Cítanse entre eles Alalás (1972), Rosalía no espello (1985), no que se glosan anacos da poesía de Rosalía
de Castro, Nas hedras da clepsidra (1999) e Álbum de fotos (1999), obra que consta dunha colección de fotos familiares cos
seus respectivos comentarios.

______, “Anne Marie Morris, poeta galega”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras “, 17
xuño 2001, p. 23.
Destácase a presencia da americana Anne Marie Morris no I Congreso de “Poetas ‘alófonos’ en lingua galega”, celebrado
en Santiago en 1993. Faise referencia ao seu poemario galego Voz Fuxitiva (1965). Amósase a influencia que tiveron Valle
Inclán, Rosalía, Curros e os Cancioneiros Medievais na súa obra e no seu amor polo galego. Menciónase a Bernardino
Graña como grande admirador da obra da poetisa. Finalmente, logo de dar conta dalgúns datos da vida da autora,
reprodúcese o seu primeiro poema galego tal como aparecía o 3 de outubro de 1999 en O Correo Galego para anunciar o
seu falecemento.
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______, “Yolanda Castaño, un delirio de lirios”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 15
xullo 2001, p. 23.
Descríbenos a traxectoria literaria da poetisa, aínda moza, Yolanda Castaño, con tres poemarios e unha antoloxía
publicadas dende o ano 1995, e importantes premios de poesía que a converten nunha “autora plenamente consagrada”.
Compáraa coas once escritoras que homenaxean no libro Daquelas que cantan… a Rosalía, entre elas Pura Vázquez ou
Luz Pozo Garza.

______, “Ánxeles Penas, a terra e os recordos”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 29
xullo 2001, p. 23.
Achéganos á vida e á obra de Ánxeles Pena, profesora de lingua e literatura e pintora, escritora de varios poemarios,
primeiro en castelán e logo en galego, que vendo que a súa poesía “non funcionaba” logo de varios anos reivindicaba “o
seu dereito a facer unha poesía persoal, quizais fóra de moda”.

______, “Xela Arias, superación constante”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 19
agosto 2001, p. 21.
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Percorre a obra literaria de Xela Arias que abarca dende 1986 ao 1996 e que ten obras como Denuncia do equilibrio
(1986), Tigres coma cabalos (1990) e Darío a diario (1996), para concluír que cada un deles está cargado dunha enorme
orixinalidade e que se percibe unha grande evolución expresiva no curto período de tempo en que os escribiu.

______, “Margarita Ledo Andión, a poesía como loita”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 16 setembro 2001, p. 21.
Lembra o libro publicado no 1991 por Úrsula Heinze, Mulleres, que recolle as confesións de oito galegas recoñecidas e que
lle serve de introducción para falar da vida dunha delas, Margarita Ledo Andión, muller marxinada e afastada do seu país
polas circunstancias sociais e políticas do momento.

______, “Tres poetas andaluzas e Rosalía de Castro”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”,
23 setembro 2001, p. 21.
Louva á autora de Cantares Gallegos por ser referente, modelo e guía de tantas mulleres, incluso máis aló das fronteiras
galegas, que como ela se quixeron dedicar ao cultivo da poesía. Achéganos así, a tres recoñecidas poetas
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andaluzas: Elena Martín Vivaldi, Ángeles Mora e María Sanz, que sinalan o papel que desempeñou en cada unha a
escritora galega e a súa obra.

______, “Juana de Ibarbourou, Juana de América e de nós”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 7 outubro 2001, p. 21.
Relaciona a obra da escritora uruguaia Juana de Ibarbourou (1892-1979) coa literatura galega. Despois de achegar algúns
aspectos biográficos e literarios, reproduce diversos poemas que destacan a forza comunicativa e o universalismo dos seus
versos, que mesmo relacionan o seu pensamento e o seu mundo poético con Rosalía de Castro. Ademais, afirma que o seu
nome está entre os primeiros das escritoras hispanoamericanas de gran difusión e sinala a súa influencia en Luz Pozo Garza
e Mª do Carme Kruckenberg, fonte que recoñecen as propias poetisas galegas.

______, “A romana Sulpicia, poesía completa”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 21
outubro 2001, p. 21.
Achégase á autora romana Sulpicia que forma parte dun volume que está a elaborar Aurora López sobre as mulleres que
escribiron na época do imperio, traducindo moitos dos seus versos ao galego por primeira vez neste artigo, e da
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que comeza referindo datos biográficos. Explica que esta muller da alta sociedade romana escribía poesía para un seu
namorado chamado Cerinto, da que salienta a importancia que acada a figura do ser amado nas súas composicións, a súa
capacidade para manterse libre “polo menos no pensamento”, malia que coma en todas as historias de amor, a alegría e o
desdén camiñan da man, pasando de poemas alegres a outros moi tristes. Remata destacando a calidade da poetisa romana e
chamando a atención sobre un feito insólito como é que non dá a máis mínima descrición física do seu amado.

______, “Reflexións sobre un ano con poetas tecedoras”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 28 outubro 2001, pp. 20-21.
Fai diferentes consideracións sobre esta serie de artigos que veu publicando sobre mulleres poetas en O Correo Galego nos
últimos meses e que supuxeron para el unha nova e rica experiencia. Esta tarefa, di seguidamente, permitiulle ler poemarios
inéditos, como nos casos de Marica Campo e Mª do Carmo Kruckenberg; coñecer numerosos materiais e informacións,
chegados mesmo do estranxeiro, por exemplo, de Flor Loynaz e Violeta Parra; ter a recompensa da comunicación persoal
con Pura Vázquez, Xohana Torres ou Ana Blanco (nai da poeta Ana Romaní); contar coa axuda desinteresada de María
Xosé Queizán, Helena Villar, Carme Blanco, etc.; entablaramizade con Beatriz Dacosta, Ánxeles Penas, Yolanda Castaño
ou Pureza Canelo, ademais de con lectores anónimos desta sección. Finalmente, fai un agradecemento expreso a diversas
persoas que o axudaron nesta andaina, especialmente a moitos homes e mulleres deste xornal por lle axudar e dar esta
oportunidade.
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Ponte Far, Xosé A., “O Xabaril Branco”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 xaneiro 2001, p. 35.
Achégase á novela por entregas de Tucho Calvo, facendo referencia ao éxito acadado por esta modalidade no século XIX e
o seu posterior abandono. Da obra de Calvo sinala que é unha “peza dignísima”, nunha excelente edición acompañada das
ilustracións de Miguelanxo Prado. Ofrece un resumo do seu argumento que xira arredor do discorrer vital de Fito. Cualifica
a obra de fiel ao xénero aventureiro entre a fantasía e a realidade, sinalando elementos como o xabaril branco, que só el
pode ver, ou a danzarina do Miño como fundamentais pegadas da fantasía na obra. Remata apuntando que é unha obra que
pode gozar calquera lector, tanto adulto coma infantil.

______, “Unha aldea máxica”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 marzo 2001, p. 29.
Percorrido pola obra de Xosé Carlos Caneiro e polo conxunto de galardóns recibidos. Faise especial fincapé na última das
súas novelas, Ébora (2000), que lle valeu tamén o XIXº premio Blanco Amor e o IV premio Eixo Atlántico nas
convocatorias do 2000. Apunta que a novela, rica en canto ao léxico e á intercalación de textos alleos ao relato (referencias
cinematográficas, refráns, cancións,...), narra a historia de Libardino Romero, un administrativo que abandona a súa muller
na procura do amor e da felicidade en Ébora, aldea imaxinaria, afastada da estupidez, da estulticia e da televisión, principais
doenzas da fin de milenio no mundo occidental.
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Quintáns S., M., “A memoria de nós mesmos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28
xaneiro 2001, p. 8.
Sinala que con motivo da celebración do centenario do poeta ourensán Manuel Luís Acuña, Edicións Xerais de Galicia
publicou o volume titulado Manuel Luís Acuña (2000), baixo a responsabilidade de Ramón Nicolás Rodríguez e Antón
Pulido, como editor e ilustrador, respectivamente. Apunta que no volume colaboraron tres xeracións de escritores,
intelectuais e poetas galegos, baixo os expresivos rótulos de Os contemporáneos: compañeiros nas angueiras de outrora,
As descubertas nas voces da posguerra e A continuidade dun feitizo: Redescubrimento no tránsito do milenio. A seguir,
descríbese con máis detalle o volume e cítanse moitos dos colaboradores.

______, “Escritos sobre teatro’ de R. Carvalho Calero”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
62, 4 febreiro 2001, p. 8.
Alude ao volume titulado Escritos sobre teatro (2000), co que a Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor lle
rende homenaxe a Ricardo Carvalho Calero con motivo do décimo aniversario do seu pasamento. Sinala
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que se trata dun conxunto de trinta e dous textos: “artigos para xornáis e revistas, ponencias, conferencias, traballos de
investigación, e mesmo un programa de man e mais un prólogo”.

______, “Eladio Rodríguez”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro 2001, p. 8.
Comézase louvando a tarefa desenvolvida por Clodio González López no eido da cultura galega, para a seguir facerse eco
da publicación da obra Eladio Rodríguez González, publicada por Toxosoutos na súa colección Fasquía. Sinálase que se
publica antes mesmo que a edición facsimilar que o Centro Ramón Piñeiro fixo de A saudade nos poetas galegos –discurso
de ingreso na RAG de Ramón Cabanillas e resposta de Eladio Rodríguez González
(2000), en edición de Teresa Monteagudo e Luís Alonso Girgado. Finalmente, repásase a abondosa participación de Eladio
Rodríguez na prensa da época e lémbranse algúns dos seus títulos máis destacados, entre eles Folerpas (1894), Raza e
Terra (1922) ou Oraciós campesiñas (1927).

______, “Narrativa recuperada”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 4 marzo 2001, p.
8.
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Dáse conta da publicación de A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire, en edición de Xabier Campos Villar,
dentro do proxecto “Narrativa recuperada” que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro. Menciónanse os distintos
apartados nos que se divide esta obra, da que sinala que recolle cincuenta e seis relatos cos que se caracteriza perfectamente
a escrita deste autor. Faise tamén un percorrido pola vida e as obras máis importantes de Lugrís Freire e remátase louvando
o acerto de recoller estes relatos nun volume.

______, “O patriarca do teatro galego”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 69, 25 marzo
2001, p. 10.
Reflexiónase sobre a relación entre os escritores e a identidade dun pobo, tomando como punto de referencia a figura de
Manuel Daniel Varela Buxán. Saliéntase a relevancia que este persoeiro tivo no eido do teatro galego. Coméntase, ademais,
a organización da obra Manuel Daniel Varela Buxán (2000) en dúas partes, centrándose a primeira delas na vida do
homenaxeado, e a segunda na súa traxectoria profesional. Ofrécese, así mesmo, o nome dos investigadores que participaron
no estudio. Finalmente, vólvese a destacar a importancia que no noso teatro tivo Varela Buxán.

______, “Protagonistas da historia: Xosé Trapero Pardo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”,
nº 78, 27 maio 2001, p. 4.
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Fai un resumo dos aspectos tratados na obra Xosé Trapero Pardo. A crónica dun século de Ana María Rodríguez Rivas,
coa que conseguiu o XIV Premio Literario Ánxel Fole (2000). Por outro lado, pon de manifesto o rigor co que a escritora
reconstruíu a vida deste persoeiro tan importante para a historia de Galicia. E para dar conta disto sinálanse as distintas
tarefas e cargos desempeñados por este ilustre galego, así como as distintas obras literarias por el publicadas, nas que
segundo Filgueira Valverde destaca a visión costumista do popular. Sen embargo, e a raíz disto, apunta que nos autores do
XIX e primeira metade do XX habería que revisar o que hai de “costumismo tópico” e de “realismo social”.
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Regueiro, Carina, “A nova primavera para Manuel Luís Acuña”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 63, 11 febreiro 2001, p. 5.
Céntrase na obra publicada como homenaxe a Manuel Acuña, editada por Ramón Nicolás Rodríguez. Comézase
reproducindo unhas verbas de Álvaro Cunqueiro nas que caracteriza ao seu amigo Manuel Luís Acuña, para a seguir facer
unha análise da obra publicada pola editorial Galaxia. Deste xeito, menciónanse os autores que participaron neste volume e
coméntase que inclúe diferentes manifestacións artísticas. Tamén se di que coincidindo co centenario do seu natalicio se
organizou en Ourense unha mostra titulada Artistas en homenaxe a Manuel Luís Acuña que sorprende “pola súa valía e
variedade”. Tras mencionar algúns dos datos máis sobranceiros da súa vida e obra, remátase recoñecendo que o libro e a
mostra son unha merecida homenaxe á figura de Manuel Luís Acuña.

______, “As cantigas son a primeira escola galega”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
67, 11 marzo 2001, p. 8.
Tras salientar a conservación das peculiaridades da cultura galega nas terras de Fisterra, infórmase dos estudios que sobre
esta localidade levou a cabo o profesor Manuel Quintáns. De entre todos eles destácase a recente publicación das Cantigas
do Fisterra Galego. Recóllense, ademais, as opinións do autor sobre o importante lugar que as

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

cantigas, os contos e os refráns ocupan na nosa cultura. Finalmente, menciónase tamén a relevancia que Quintáns concede
ao coñecemento do noso pasado para, deste xeito, chegar a comprender o noso presente e futuro.

______, “A capacidade de escribir non se herda, apréndese”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 8.
Preséntase Escolma de familia. Cen anos de poesía (2000) como un reflexo da evolución da poesía galega nos últimos cen
anos, negando que sexa só un reflexo da poesía da familia Álvarez. Recóllense as palabras de Xosé María Álvarez Cáccamo
referidas á realización e difusión da obra. Así mesmo, cítase a opinión do prologuista, Xavier Rodríguez Baixeras, ao falar
das conexións existentes entre a poesía dos autores antologados. Saliéntase tamén a importancia que temas como a familia e
o humor teñen na obra destes poetas. Finalmente, coméntase o achegamento ás artes plásticas dun membro da familia: Berta
Cáccamo.
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Regueiro, Natalia, “Magnoli@s”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001,
pp. 6-7.
Tras destacar a confluencia de contorno e cultura que se dá na illa de Islandia e de se referir á súa rica literatura, asociada
cos ritos ancestrais das narracións míticas e dos poderes sobrenaturais dos versos, presenta a antoloxía Auroras boreais
(Escolma de poesía islandesa moderna e contemporánea) (2000), editada na colección “Libros da Frouma” da Editorial
Follas Novas. Salienta que foi ideada por Arturo Casas con motivo da capitalidade cultural europea de Reykjavij e que está
conformada por un limiar e unha escolma de Hermann Stefánsson, ao que seguen composicións de 32 relevantes escritores,
entre eles o nobel Halldór Laxness, nacidos entre 1880 e 1973. Valora a confluencia intercultural e as múltiples referencias
que ecoan na escrita destes autores, así como a proposta pioneira de presentalos nunha edición bilingüe islandés-galego que
contribúe ao recíproco recoñecemento. A seguir refírese ás interrelacións literario-musicais de moitos deles e cita, entre
outros moitos, os casos de Sjón, coautor con Björk de letras para The Sugarcubes, ou Didda, autora das letras de diversos
grupos punk. Tras mencionar a todos os poetas que aparecen nesta antoloxía conclúe que se trata dun “concorrente crisol
lírico, pleno de percepcións e matices múltiples, de suxestión e experiencia, vida e metáfora, análise e autocrítica, símbolo
e homenaxe; artellados na consecución dunha poética auténtica e singularizadora, na absorción elocuente de posibilidades
discursivas varias, no intercambio fecundante e afán cosmopolita”.
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Requeixo, Armando, “O voo rasante dos paíños”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 58, 7
xaneiro 2001, p. 8.
Breve resumo do argumento e principias características da obra de Manuel Rivas, A man dos paíños (2000), publicada por
Edicións Xerais de Galicia. Coméntase que o escritor coruñés debuxa nesta obra “unha interesante historia de protagonista
ex mariño e emigrante, onde van pairando como motivos recorrentes en todo o texto a complicidade amical, o peso da
memoria e o recordo da infancia”. A seguir, menciona os diferentes relatos que compoñen a obra.

______, “Phiccións de ficcións”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 59, 14 xaneiro 2001,
p. 7.
Ofrécese un breve comentario argumental sobre a obra Phiccións (2000), colección de seis xornalistas pontevedreses
radicados en Vigo: Francisco J. Gil, Manuel Blanco Rivas, Xosé Anxo Otero Ricart, Salvador Rodríguez, Eduardo Rolland
e Xosé Ánxel Xesteira. A seguir, cítanse os relatos escritos por cada un dos colaboradores do volume. Apunta que se trata
dunha recompilación, de forma breve, “de libros imaxinarios e de historias extravagantes”.
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______, “Cartografías da pel e o vómito”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4
febreiro 2001, p. 8.
Alúdese ao poemario de Frank Meyer, Pele-Mele fel (2000), publicado por Edicións Positivas. Subliña qe se trata dun
volume que reúne setenta e un poemas “tan breves coma plenos”, que “non se acomodan nin a monotematismos
simplificadores nin a metros preestablecidos, xogando sempre co impredecible gume da navalla dunha tradición de
escritores contracorrente”.

______, “Palabras como pontes”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001,
p. 8.
Breve estudio da antoloxía A ponte das palabras/Hitzezko zubia (2000), no que se comeza dicindo que o coordinador desta
antoloxía bilingüe, Jon Kortazar, é o autor do limiar e dos apéndices bibliográficos. Asemade, menciónase o grupo de
poetas galegos que colaboraron na traducción das composicións dos vinte autores vascos. Despois, valóranse os distintos
temas e formas de tratalos. Finalízase salientando a posibilidade de que este traballo sexa desperdiciado.
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______, “Poesía emerxente”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 89, 12 agosto 2001,
p. 3.
Sinala que o camiño de abeiramento literario entre a terra galega e vasca aberto pola antoloxía poética bilingüe A ponte das
palabras (2000), vese confirmado coa aparición da selecta tetralingüe vasco-catalana-castelá-galega, Poesía berria
(emergent, emergente, emerxente). Dá certos datos relativos aos seus créditos e sinala que compila as creacións de oito
poetas que no pasado mes de decembro participaron no encontro “Poesía emerxente da Fin do Milenio” celebrado na UPB
en Vitoria. Asemade, fai certos comentarios sobre o contido da obra, que recolle de autores galegos a “verba erótica e
delicuescente” de Yolanda Castaño e a “épica visionaria” de Rafa Villar. Conclúe referíndose ao proveitoso que pode
resultar a apertura e a convivencia destes sistemas literarios.
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Rodríguez, Luciano, “Poesía galega hoxe, ¿sombra ou luz?”, O Correo Galego, “Revista das Letras”,
nº 375, 12 xullo 2001, p. 7.
Salienta que a poesía galega, que despois do episodio da Guerra Civil comezou a recuperarse gracias ao labor dos exiliados
americanos, chegou no último cuarto do século XX a unha situación de asentamento e madurez. Sinala ademais que a
fecundidade e valor desta se nota na elaboración de antoloxías, algunhas delas bilingües e que apareceron en ámbitos do
catalán, italiano, francés, ruso ou inglés. Por outro lado destaca o feito de que os poetas máis novos dialogan con outras
culturas e que estes contribuíron a “debuxar un mapa literario múltiple e rico”. Por último, cando indica que no último
cuarto do século XX conviven xeracións moi afastadas temporalmente, apunta os nomes dalgúns poetas que pertencen a
elas, sinalando que quedan fóra da súa relación moitos outros.
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Rodríguez, Salvador, “O outro grupo Álvarez”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 197, 17 febreiro 2001,
p. 1.
Con motivo da publicación de Escolma de familia (2000), Salvador Rodríguez cualifica a familia Álvarez de caso único de
liñaxe dedicada á literatura. Enumera os poetas recollidos na antedita colección: Emilio Álvarez Giménez, Xerardo Álvarez
Limeses, Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez, Emilio Álvarez Negreira e Xosé María, Alfonso e Celso Álvarez
Cáccamo. Tamén lembra outros membros do clan dedicados á cultura como Berta Cáccamo, Gerardo Álvarez Gallego,
Carlota Álvarez Basso... A seguir, dá conta da orixe desta familia na Pobra de Seabra, onde naceu en 1830 Emilio Álvarez
Giménez, quen chegou a Pontevedra vintesete anos despois. Finalmente coméntase que Manuel Bragado salienta a figura
de Xosé María Álvarez Blázquez, para o que reivindica un Día das Letras Galegas.

______, “Un home chamado Cunqueiro”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 198, 24 febreiro 2001, pp. 12.
Coida o articulista que Cunqueiro, a quen cualifica como un dos mellores narradores das literaturas galega e española, facía
realismo máxico antes cós latinoamericanos. Repasa a súa relación coa prensa, con especial atención ao seu traballo en
Faro de Vigo e El Pueblo Gallego, actividade á que se dedicou por necesidade económica.
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Salienta que inicialmente publicou poesía, de xeito que antes da guerra xa tiña na rúa tres volumes, todos en galego. A
seguir, comenta que trala instauración da dictadura publicou, tanto en galego como en castelán, narrativa, poesía e teatro.
Para rematar, sinala que o literato mindoniense sentía unha gran responsabilidade cando escribía en galego xa que se sentía
partícipe do proceso de recuperación cultural que esta lingua estaba a experimentar.

______, “Estou sorprendido de ser un novelista”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10 marzo 2001,
p. 1.
Conversa co poeta, ensaísta, e home de teatro Xosé Vázquez Pintor, na que logo de falar do mundo do fútbol, que aparece
reflectido en Lume de biqueira, pasa a describir a súa última novela Quen faga voar (2000). Sinala que un dos seus
obxectivos ao perfilar os personaxes desta novela era tentar desmentir o tópico “que di que o mundo rural e urbano non se
entenden nin se entenderán nunca”. Tamén reflexiona sobre o seu silencio literario e mais sobre a “premio-dependencia”
que está a padecer a literatura galega de hoxe en día.

______, “Un día e 364 noites”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 202, 24 marzo 2001, p. 1.
Aproveitando a celebración do Día Mundial do Teatro, Salvador Rodríguez fala de diversos temas vencellados co teatro
galego actual. Comeza salientando a importancia dos Premios María Casares e da Asociación Galega de Actores,
Directores e Técnicos de Escena que está presidida por X. M. Oliveira “Pico”. Amosa que en Galicia hai
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sesenta compañías profesionais independentes e unha institucional, mais que o teatro galego aínda ten pendente a
“formación académica dos seus actores e actrices”. Faise un repaso polo CDG e remátase indicando algunhas das eivas do
teatro en Galicia: centralización en Compostela, precariedade de medios das compañías, etc.
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Ruibal, Tomás, “Unha ambiciosa viaxe ó pasado”, Diario de Pontevedra, “Revista”, 1 abril 2001, p.
8.
Recensión sobre a novela de Xosé Carlos Caneiro (Verín, 1963), Ébora, publicada por Edicións Xerais no 2000. Apunta
que a calidade literaria que demostra o autor nesta novela, galardoada co Premio Blanco Amor e co Premio Eixo Atlántico,
situaríao tan só un chanzo por debaixo de Méndez Ferrín. Subliña que o principal logro de Caneiro é
o de saber afastarse da literatura convencional e de venda fácil; o principal defecto, o de acumular demasiadas
referencias novelísticas e citas alleas ao propio relato (literarias, musicais, televisivas, cinematográficas, culturais,...) que
enchen o texto de “retorcementos lingüísticos” nunha novela que, polo demais, cualifica de “grande, atrevida, ambiciosa”.
Tamén repasa a súa traxectoria poética, ensaística e narrativa, sinalando que esta comezou nos primeiros anos da década
dos 90. Fai fincapé, sobre todo, en Ébora, afirmando que o seu antecedente é a Odisea de Homero. Apunta que a novela,
dividida en 24 capítulos, que se corresponden cos 24 cantos da Odisea, ten por protagonista a Libardino, un oficinista que
busca, igual ca os heroes clásicos, a felicidade afastándose da escura realidade. Destaca que a importancia da novela radica
na viaxe interior do protagonista e do resto de personaxes que
o acompañan nesa andaina. Ademais salienta que a acumulación de ideas e reflexións sobre temas como a vida e a
morte, o significado da escritura, a memoria dun país que se adiviña como a España prefranquista, entre outros, están por
riba da comicidade que se plasma na acción.
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______, “Entre o apego e a pedra”, Diario de Pontevedra, “Revista. Letras”, 19 agosto 2001, p.
6.
Resalta o éxito que está a acadar Manuel Rivas dentro do panorama literario galego e español, situación que é comparada
coa do euscaldún Bernardo Atxaga. Despois comenta o último libro de Rivas A man dos paíños (2000), que vén de ser
traducida ao español como La mano del emigrante (2001). Detense en cada unha das tres partes do libro “A man dos
paíños”, “O álbum furtivo” e “Os náufragos”, que é considerada como a parte máis frouxa do libro. Finalmente resáltase o
fondo sentimento de nostalxia e de amor cara á Galicia que presenta, en conxunto, este volume.
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Santos, Care, “Grupo abeliano”, El Mundo, “El Cultural”¸ 21-27 febreiro 2001, p. 16.
Comentario sobre a novela de Cib Cabido, Grupo abeliano (1999) que foi Premio Blanco Amor 1999 e aparece publicada
en castelán en Alianza. Sinala que se o existencialismo é a expresión desesperada das crises do noso tempo, esta novela
podería ser existencialis ta, pois considera que algo diso hai no comportamento dos seus protagonistas, un grupo de mozos
sen máis preocupación que vivir nunha liberdade a medio camiño entre a indiferencia e o despotismo. Achega máis detalles
do seu contido e comenta que os protagonistas viven nun mundo limitado, onde a inseguridade, o tempo, a nada ou a morte
aparecen en cada esquina. Tamén sinala que a súa é a filosofía dunha negación colectiva, que no formal se traduce nunha
voz narrativa impersoal, encargada de pormenorizar todas as accións sen desvelar a identidade dos integrantes do grupo.
Finalmente, afirma que Cid Cabido escribiu unha novela ao fío da contemporaneidade máis absoluta, xogando a trazar unha
alegoría do mundo que nos tocou en sorte, aínda que ensaia unha ironía que non sempre logra dar no branco.
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Seara, Teresa, “Tempos de altura na lírica”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo
2001, p. 9.
Inicialmente fai referencia á ampla gama de textos poéticos que se publican na actualidade, xa que houbo un aumento do
número de editoras que pasaron a publicar volumes deste xénero. Sen embargo, destaca o papel que xoga Espiral Maior xa
que esta, en tan só unha década de existencia, leva máis de douscentos volumes publicados e mantén activas catro
coleccións dedicadas a este xénero. A pesar de todo isto, comenta que as tiradas de poemarios soen ser reducidas e que os
compradores acostuman ser outros poetas e persoas do mundo da crítica. En oposición a este dato, apunta que se nota un
interese esperanzador en distintos actos poéticos como os recitais, as presentacións de libros ou outro tipo de
manifestacións. Con todo, cre que estamos a vivir unha época fértil para a poesía, que se caracteriza polo amplo número de
voces femininas que renovaron a temática e a forma, pola tendencia a superar as fronteiras entre xéneros e pola pervivencia
de colectivos que crean espacios para a lírica fóra dos circuítos tradicionais.
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Sequeiro, Natalia, “Relatos de alén do mar”, El Correo Gallego, “Fin de Semana”, 21 xaneiro 2001,
p. 13.
Céntrase na Rolda Segunda das Crónicas Galegas de América de Xosé Neira Vilas, das que sinala que son setenta e cinco
novos artigos de emigrantes onde aparecen case catrocentas persoas coñecidas e anónimas. Salienta que Neira Vilas coñece
perfectamente o que vén ser a emigración debido á súa traxectoria vital. Apunta que as andainas destes emigrantes son moi
diversas, por exemplo, no volume anterior remátase coa historia dun botafumeiro cubano que é enviado a Santiago, e este
novo libro comeza coa biografía dun emigrante portugúes que se converte en aeronauta. Ademais indica que a obra ten “un
coidado aspecto gráfico” e que nela aparecen deseños de Seoane, debuxos de Urbano Lugrís... Do que non cabe a menor
dúbida -di- é “que a Neira Vilas aínda lle quedan historias para unha terceira rolda de Crónicas Galegas de América.
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VV. AA., “25 anos da morte. Ramón Otero Pedrayo. Arredor de si”, La Voz de Galicia, 1 febreiro
2001, 40 pp.
Presentan a Ramón Otero Pedrayo como un dos persoeiros imprescindíbeis para comprender o século XX en Galicia, tanto
no eido literario coma no xornalístico, na oratoria e na política. La Voz de Galicia anuncia a súa adhesión aos actos de
homenaxe ao escritor ourensán con motivo do 25 aniversario do seu pasamento con este monográfico que inclúe abondosa
documentación fotográfica e tamén reproducción de portadas das súas principais obras, ademais dos estudios dos que
damos conta de seguido:
- Camilo Fernández Valdehorras, “O xenio literario do cristianismo galego”, pp. 2-4.
Extenso artigo que xira ao redor das características e da influencia do mundo espiritual na obra de Otero Pedrayo.
Considera Camilo Fernández Valdehorras que a partir dun coñecemento máis fondo deste tema podemos entender mellor a
“apertura á natureza”, así como a “compaixón absoluta cos semellantes” que caracterizou a vida e obra do autor de Arredor
de si. O investigador opina que, malia ese substrato relixioso tan importante “na súa literatura de ficción Otero Pedrayo non
enfatiza dogmas teolóxicos nin o artificio esteticista nin a comunicación doada cos lectores”. Reitera, unha e outra vez, os
amplos coñecementos de Otero, que o levaron a converterse nun dos homes máis cultos do seu tempo. Caracteriza a súa
obra de ficción polo simbolismo, que se afasta das correntes vangardistas e das temáticas “neopagás”. Con respecto á
estendida afirmación pola cal se di que o tema central da
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obra oteriana é Galicia, Camilo Valdehorras puntualiza que é “Galicia en canto temática e simbólica nun dobre rumbo
frontal e correlativo: á vez real (en clave histórico-sociolóxica) e espiritual (en clave metafisicotrascendental)”.
- Francisco Fernández del Riego, “Letras europeas no espello de don Ramón”, p. 5.
O daquela presidente da RAG lembra a vocación europeísta de Ramón Otero Pedrayo xa dende os seus anos mozos, cando
percorreu varios países do noso continente. Indica Fernández del Riego que os gustos literarios do ourensán se dirixiron a
Chateaubriand, Sthendal, Balzac, Proust, Verlaine, Baudelaire e Rilke, dos que recibiu certas influencias. Probas dese
europeísmo son, segundo o autor do artigo, a Lembranza de Goethe, a novela Fra Vernero, así como as traduccións do
Pamir e do Ulyses. Finalmente, reflexiona sobre a concepción da paisaxe en Otero, que “soñaba nunha vivinte e coordinada
integración dos factores naturais e humanos no fondo dinámico das paisaxes”.
- Xosé Manuel Salgado, “Un clásico da nosa narrativa”, pp. 6-7.
O profesor Xosé Manuel Salgado analiza as diversas facianas da prosa oteriana. Comeza describindo a influencia que
Antón Losada Diéguez exerceu sobre Otero á hora de que o de Trasalba “abrazase a causa galeguista” e tentase encher as
lagoas que presentaba daquela o sistema literario galego, nomeadamente na novela longa e no ensaio. Opina Salgado que a
chegada deste autor á literatura galega produciuse a unha idade tardía e despois dun longo
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proceso de maduración e reflexión persoal. Entre as moitas características da narrativa oteriana, destaca a conexión coa
natureza, como exemplo Devalar, así como a autobiografía ou a biografía en xeral, que se aprecia en Fra Vernero, O
señorito da Reboraina ou Las palmas del Convento. Considera que o propio Otero aparece, en diversas etapas da súa vida,
en obras como Arredor de si, Adolescencia ou Devalar. En dous apartados encadrados destácanse as facetas de polígrafo,
grafómano, políglota e poliónico do ourensán, así como o seu gusto polos pseudónimos.
- Ramón Nicolás, “Notas a Otero eséxeta”, pp. 8-9.
O autor esculca unha faceta “pouco transitada” de Otero, as anotacións que o escritor de Trasalba facía nos seus libros.
Céntrase nos apuntamentos incluídos no volume Historia de la Literatura Gallega de Benito Varela Jácome. Describe as
características desas anotacións en canto á forma e ao contido, ademais de reproducir máis de 70 notas a outros tantos
autores.
- Nicole Dulin, “La literatura universal a través del prisma francés”, pp. 10-11
Comeza o artigo cunha referencia ao clima de europeísmo, e mesmo universalismo, que se vivía na literatura galega dos
anos 20. A seguir, afirma que Otero non foi alleo a este ambiente receptivo cara ao foráneo e fai un percorrido polos
autores que máis cita e que máis influíron na obra do de Trasalba. Así, da literatura alemana destaca os
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“aspectos románticos, filosóficos e musicais” en autores como: Novalis, Schiller, Schlegel, Goethe, Rilke e Wagner. Da
literatura anglo-americana cita como influencias: Walt Whitman, Rudyard Kipling, Thomas Hardy, Henry James, Virginia
Wolf, Shakespeare, Milton, Poe, Shaw e Aldous Huxley. En canto á literatura rusa, demostra preferencia por Pushkin,
Turgueniev, Dostoieski, Tolstoi e Chejov. Propón a obra Romeiría de Xelmírez como un exemplo da influencia e
coñecemento do mundo clásico por parte de Otero. Finalmente, opina que é o mundo francés o que mellor coñeceu e
asimilou Otero, servíndolle de ponte, a través de traduccións, cara a outras literaturas. Das letras galas cita a Chateaubriand,
Flaubert, Federico Moreau e Gérard de Nerval, entre outros.
- X. L. Franco Grande, “Cátedra de galeguismo”, p. 12.
O autor expón as súas lembranzas de Ramón Otero Pedrayo, como alumno do ourensán e como compañeiro de faladoiros.
Describe os percorridos do autor de Os camiños da vida polas rúas de Santiago e considera que os encontros no café
España constituíron unha “verdadeira cátedra de galeguismo” ao exercer o de Trasalba como fío de conexión entre a
preguerra e a posguerra. Lembra tamén o gusto polo ensino e a capacidade de comunicar vivencias xeográficas, así como
un xeito peculiar de entender a paisaxe, como as características sobranceiras de Otero.

- Xosé Carlos Caneiro, “O esplendor das luces” pp. 13-14.
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Artigo no que se fai unha encendida defensa da narrativa de Otero como o modelo a imitar para “recuperar o esplendor das
luces”. Comézase caracterizando a prosa do autor ourensán pola abundancia e pola ornamentación, contrapoñéndoo, deste
xeito, a Castelao. Inclúese dentro do que para Nietzsche sería o “fáustico”, caracterizado pola “riqueza expresiva, autonomía
do texto como xerador de sinestesias, profundidade conceptual, intencións totalizadoras”. A seguir, céntrase na análise de
Devalar e Arredor de si, por consideralas as novelas máis “coherentes e decisivas” de Otero. Estúdiase a evolución de
Adrián Solovio ou Soutelo, e tamén a defensa do modo de vida tradicional que fai o autor de Trasalba. Finalmente, tamén
ten unhas laudatorias palabras para O mesón dos ermos e para O espello no serán.
- X. Alonso Montero, “Poeta avaro e xeneroso”, p. 15.
O profesor Alonso Montero describe neste artigo a producción poética de Otero Pedrayo que se coñece ata o momento.
Afirma que o autor de Arredor de si precisou da poesía ao longo da súa vida, pero non se sentiu na obriga de deixala
impresa nun volume. Repasa as negativas de Otero a figurar en antoloxías e escolmas, excepción feita de Bocarribeira.
Céntrase máis polo miúdo no comentario dos poemas “A Estadea” e “Oda ao xamón”. Finalmente, refírese á temática
abordada por este autor e salienta o abundante uso que fixo do soneto.
- Xosé Manuel Sánchez Rei, “Otero, no escenario que lle corresponde”, pp. 16-17.
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Comeza o artigo lembrando a inxusta posición secundaria á que se viu relegada a producción teatral de Otero Pedrayo por
parte da crítica, así como a influencia que os textos de Otero exerceron nos autores contemporáneos. A seguir, fai un
percorrido cronolóxico e descritivo das seguintes obras: A lagarada, Teatro de máscaras, O desengano do prioiro ou o
pasamento da alegría co grande auto epilogal e xusticieiro dos féretros de loravia, Rosalía, Traxicomedia da Noite dos
Santos, O fidalgo e a noite, Noite Compostelá, Diálogos na néboa, ademais doutros textos breves. Despois de describir
argumentos e temáticas, céntrase nas características comúns, entre as que destaca a intertextualidade, a presencia da
fidalguía e das “tradicións e modos de vida dos homes e mulleres do campo”, a aparición da paisaxe galega mesmo como
personaxe, así como unha marcada característica de estilo na que soubo combinar “unha profunda pegada popular e unha
vontade de criación de linguaxe literaria culta”. En epígrafe á parte e baixo o título de “Un gran legado sen organizar”
enumérase o volume da documentación oteriana que se atopa depositado na Fundación Penzol.
- Marcos Valcárcel, pp. 18-19.
Este artigo é un repaso pola traxectoria xornalística de Ramón Otero Pedrayo, unha actividade que Marcos Valcárcel
caracteriza pola variedade, tanto de medios nos que ve a luz como de temas tratados e de subxéneros xornalísticos “desde o
artigo de opinión breve ata o ensaio de fondo nalgunhas revistas, pasando por colaboracións de historia local, prosas líricas
e evocación dun tempo pasado ou soñado”. Despois de situar a Otero dentro da rica tradición xornalística ourensá, organiza
a súa obra neste eido en dúas etapas separadas pola guerra civil, unha contenda bélica
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que tamén marcou a temática das súas colaboracións na prensa, xa que o obrigou a abandonar a defensa dos postulados
nacionalista que caracterizaban a época anterior.
- Carlos Baliñas Fernández, “Don Ramón nas aulas”, pp. 20-21.
Análise da relación de Ramón Otero Pedrayo cos centros de ensino polos que pasou, tanto na súa etapa discente como na
docente. Describe Carlos Baliñas aquelas aulas, profesores e mesmo anécdotas que permaneceron imborrábeis na memoria
do escritor ourensán. Comenta, tamén, os problemas co franquismo que o mantiveron afastado do ensino durante doce anos.
Finalmente, salienta as boas aptitudes demostradas como profesor universitario que “ensinaba cultura”. En epígrafe a parte
destáncanse as características dos seus discursos, a profunda fe que profesaba e os atrancos económicos polos que pasou nos
seus últimos anos.
- Manuel Rodríguez Alonso, “A lingua de Otero no seu contexto”, pp. 22-23.
Este artigo procura unha explicación para as características lingüísticas de Otero, que hoxe en día se consideran desviacións
da norma. Tenta desbotar a estendida idea de que se poidan atribuír á escasa formación filolóxica dos escritores daquel
tempo, e inclínase por pensar que “é un proceso que sofren tódalas linguas e tódalas literaturas”, e que as do noso contorno
pasaron no Renacemento e no Barroco. Opina que tanto Otero coma os seus compañeirosda Época Nós “van tentar crear
unha lingua galega auténtica, que designe as realidades elevadas e os novos obxectos
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e costumes da nova civilización, os novos procesos, con termos e construccións galegas, desbotando este castelanismo
asoballante”. A seguir, describe os distintos procesos seguindos na creación léxica: incorporación de voces dialectais,
latinismos e helenismos, medievalismos, lusismos e estranxeirismos. Compara a riqueza léxica e viveza da lingua de Otero
cos modelos normativos que chegan a través da TVG e dos diccionarios e gramáticas hoxe en vigor.
- Carlos Casares, “Un intelectual conservador”, p. 24.
Analiza Carlos Casares a ideoloxía de Ramón Otero Pedrayo ao tempo que recolle varias anécdotas que ilustran as súas
afirmacións. Así, sitúa ao de Trasalba dentro do conservadorismo, pero con talante “demócrata convencido” e
antifranquista. Sitúao máis próximo a Risco que a Castelao, pero opina que a fidelidade a este último levouno a apoiar ao
Frente Popular no 1936. Finalmente, fala da reconstrucción do Partido Galeguista durante a dictadura.
- Agustín Sixto Seco, “O don Ramón que eu tratei”, pp. 25-26.
Comeza Agustín Sixto Seco lembrando a súa adhesión á ideoloxía galeguista da man de Otero Pedrayo a partir do nove de
xaneiro de 1950, cando o autor de Os camiños da vida o informou da morte de Castelao. A seguir, describe a relación que o
uniu a Don Ramón, primeiro como estudiante e devoto admirador e, posteriormente, como médico. Lembra os últimos
momentos da vida do ilustre ourensán e algúns detalles do seu enterro.
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- Andrés Torres Queiruga, “O cristianismo dun fidalgo galego”, pp. 27-28.
Lembra, de inicio, o funeral celebrado en honor a Otero Pedrayo na catedral de Ourense. A seguir, analiza a importancia
que para el tivo a fe “como algo íntimo e consubstancial, como un descubrimento que vertebraba e enchía de calor a súa
vida”. Inclúe exemplos do anterior en obras oterianas. Considera que outra clave para entender
o seu pensamento é o romantismo, unha visión “orgánica do mundo e da historia, tan afín ó sentimento e tan moldeable
para a fantasía, que era onde el se sentía no seu elemento natural”. Finalmente, opina que poucos persoeiros da nosa
historia tiveron tanta capacidade conciliadora e concitaron tantas adhesións, que poucos foron tan fieis aos seus ideais e ao
seu país, por iso Otero é “símbolo do que Galicia foi, do que Galicia é e, sobre todo, do que Galicia está chamada a ser”.
- Ramón Villares, “Variacións sobre a historia de Galicia”, pp. 29-30.
Despois de facer un percorrido polas diversas ocupacións intelectuais de Otero ao longo da súa vida, considera Ramón
Villares que “a historia é o escenario predilecto de toda a súa obra”, unha preferencia que xa demostra dende anos mozos e
pola influencia de importantes profesores. Con respecto á xeografía, opina que ten moita importancia a memoria como un
elemento que “permite superar o plano estrictamente empirista e tratar asuntos que estaban moi alonxados da historia tout
court que daquela se practicaba”. Cita como obra fundamental o Ensaio histórico sobre a
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cultura galega, por ofrecer unha visión de Galicia menos étnica, menos illada e máis próxima á cultura occidental. Afirma
que a concepción oteriana da historia tamén se constata nas súas obras literarias, con espacios privilexiados como Trasalba,
Ourense, Santiago, os pazos, os prioratos, os mosteiros, etc. En canto á presencia de “arquetipos sociolóxicos” nas súas
obras destaca a civilización rural e conservadora, así como a fidalguía decadente.
- Justo Beramendi, “Nación e tradición”, pp. 31-32.
Esta análise da evolución ideolóxica de Ramón Otero Pedrayo comeza situándoo dentro das coordenadas do nacionalismo e
do tradicionalismo. Explica Xusto Beramendi os postulados ideolóxicos que o levan a tal definición, nomeadamente a
defensa do dereito de Galicia á autodeterminación e a crenza no cristianismo como un elemento da tradición galega ao que
todo está subordinado. Salienta a oposición a todo o burgués e a “actitude neotradicionalista de tentar adaptarse ás
transformación para reconducilas cara á permanencia, de presentar a tradición como a mellor forma de progreso”. A seguir,
fai un percorrido descritivo por toda a súa traxectoria política dende o 1928 ata o 1936, deténdose naqueles debates que
máis polémica crearon no seo do Partido Galeguista. En dous epígrafes a parte coméntase a afección de Otero polas
biografías, así como algúns aspectos da súa concepción do mundo”.
- Camilo Fernández Valdehorras, “Cronobiografía (1888-1976)” pp. 3-36.
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Esta detallada cronobiografía organízase “atendendo ó esquema cósmico das catro estacións en que se espellan a existencia
humana”. Así, a primavera corresponderíase cos epígrafes: “1888-1898: a infancia de Ramón ou ‘historia dun neno” e
“1898-1917: a adolescencia do ‘señorito”. O verán ocuparíano os apatados seguintes: “1918-1936: a mocidade raiolante do
galeguista e creador integral” e “1931-1936: o camiño redimido”. O outono ocúpao integramente o epígrafe “1936-1958: a
madurez olímpica do ‘señor de Trasalba”. No inverno figura o apartado “1958-1976: a senectude patriarcal de don Ramón
de Galicia”. Finalmente, péchase co epígrafe “1976-2000: Ars longa vita brevis”. En recadro a parte figura unha
“Bibliografía selecta sobre a vida e a obra de Otero Pedrayo”.
- C.F.V., “Achega á obra completa”, pp. 37-39.
Ofrece unha catalogación “ampla pero non exhaustiva” da obra de Ramón Otero Pedrayo, un traballo que considera
imprescindíbel para o mellor coñecemento da dimensión do egrexio ourensán. Estructura as máis de 130 fichas
bibliográficas nos seguintes apartados: poemática maior, poemática menor, poemas orixinais intercalados en obras propias,
poemas alleos traducidos ao galego por Otero Pedrayo, antoloxías e compendios da súa poesía, novelas en lingua galega,
novelas en lingua española, “novelos” ou novelas breves en lingua galega, obra narrativa ficcional menor, fragmentos de
novelas, traduccións ao galego, antoloxías e compendios principais de obra narrativa ficcional (reedicións), obra escénica e
obra dialogada selecta, compendios de pezas escénicas de Otero Pedrayo, traduccións de textos dramatúrxicos alleos ao
galego, obra ensaística xeral: erudita, doutrinal e biográfica; compendios, reedicións e antoloxías de obra ensaística menor;
corpus hemerográfico xeral: fontes hemerográficas; compendios
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de artigos reeditados de Otero Pedrayo; corpus fonográfico xeral; poesía oral ou obra oratoria; algunhas entrevistas
impresas; mínimo espolio inédito; e guía de fondos de Ramón Otero Pedrayo na Fundación Penzol.
- C.F.V., “Homenaxe ó nobre oficio de linotipista” p. 40.
Lembra que Otero case nunca volvía sobre os textos escritos e que, ademais, compoñía as súas obras ou as súas
colaboracións xornalísticas á man, evitando o mecanoscrito. Pretende con este artigo homenaxear aos linotipistas,
“víctimas” da caligrafía de don Ramón, e informa das dificultades polas que pasou La Noche para saír á rúa cos
“Parladoiros” por este motivo. Inclúese a reproducción da primeira páxina manuscrita dunha peza escénica inédita do autor
ourensán titulada As horas do Sandorio.
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Valcárcel, Xulio, “As brétemas do muiñeiro”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 7
xaneiro 2001, p. 4.
Refírese ás circunstancias que fixeron que saíse agora do prelo a obra Brétemas do Muiñeiro (2000) de Manuel María e
sinala que supostamente hai dez anos non puido ser polo “carácter partidista dalgúns poemas”. Tamén describe a Manuel
María como “labrego, muiñeiro falangueiro..”, e que é o poeta que máis e mellor conectou co pobo. Sinala que nesta obra
se ve unha “sensibilidade a contratempo”: o muíño, as moegas, a fariña... todo isto -dihoxe desaparececido. Subliña
ademais que o poeta “encamiña os seus pasos cara á friaxe e a soidade” e ao final “só queda o amor” que, sen embargo, é
suficiente.

______, “Libra, de Gonzalo Navaza”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 18 febreiro
2001, p. 4.
Comeza gabando a traxectoria literaria de Gonzalo Navaza, caracterizada “polo predominio do inxenio, das segundas
intencións, do humor e do misterio”. Declara que a gran virtude do autor é a facilidade coa que manexa a linguaxe, que
sempre leva máis alá dun simple “arabesco fonético” ou “xogo exhibicionista”. A seguir, afirma que no seu último
poemario está presente ese virtuosismo, pero ademais “vén imposto co selo incuestionable da necesidade”, o que potencia
os seus obxectivos, sexa pola elegancia ou o humor cáustico. Comenta a exactitude do

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

título escollido, e fala das posibles lecturas que pode ter o libro: intimista, solidaria ou de compromiso. Finalmente salienta
a importancia da coherencia ética do poeta, patente na combinación temática e no tratamento do poemario.

______, “Rosa íntima”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 8 abril 2001, p. 8.
Achega á última obra de Manuel Pereira Valcárcel, Rosa íntima (2000), escrita ao longo de once anos, entre xullo de 1989
e outubro do 2000, e a cabalo entre dous lugares, Ouzande (A Estrada, Pontevedra) e Madrid. Dela destácase a
concentración reflexiva sobre a paixón e o desafío de ter tratado a través da poesía as variadas circunstancias do amor,
amor que nace como “ a conxunción de intereses e vontades dobres”. Sinala que os poemas son curtos pero densos. e que
neles se plasman, ademais do amor, temas coma o erotismo ou a ansiedade. Faise eco tamén do resto de obras que
completan o repertorio literario deste escritor: Día de inverno, un conxunto de relatos premiado no 1992 por Casa de
Galicia de León, e os poemarios Poema de cinza e Todo morte. Recorda, por último, o traballo de Pereira Válcarcel como
colaborador en diferentes xornais e revistas.

______, “Vocabulario das orixes”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 22 abril 2001, p. 8.
Valoración da poesía de Xosé María Alvárez Cáccamo, tomando como punto de partida o seu libro Vocabulario das orixes
(Premio de Poesía Miguel González Garcés, 1999). Subliña que o poeta aborda a través dos seus versos
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sentimentos e ideas universalmente compartidos como, por exemplo, a lembranza da nenez para rescatar os tempos idos
nos que os proxenitores espantaban os medos inimigos. Para lograr esa evocación afirma que Álvarez Cáccamo se vale da
quietude, plasmada nuns versos que xorden como instantáneas, e da paixón. Ademais salienta que esta mestura de
elementos conduce á reflexión sobre o azar da existencia, unha existencia feita de palabras.

______, “Antón Avilés e Eusebio Lorenzo”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 6 maio
2001, p. 8.
Análise de dúas figuras xa finadas, importantes para a literatura galega: Antón Avilés e Eusebio Lorenzo Baleirón. Ao
primeiro achégase a través da súa obra, Cantos caucanos (2000), indicando que se trata dunha homenaxe ás experiencias
vividas en Colombia polo autor durante vinte anos e que volve a ser noticia debido á súa reedición. Recóllese ademais a
valoración que sobre a súa poesía ten a prologuista e traductora da obra reeditada, Ánxeles Penas. Da breve obra de
Lorenzo Baleirón, morto con só vintecatro anos, destácase o escepticismo e a dor como motivos principais. Valcárcel, que
afirma ter sido amigo de Eusebio Lorenzo, explica os desencontros co poeta, o impacto da súa perda e os sentimentos que
lle suxiren poemarios seus, como A morte presentida (1988).

______, “Rosas, corvos e cancións”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 13 maio 2001,
p. 8.
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Recensión sobre a obra de relatos Rosas, corvos e cancións (2000) de Inma López Silva. Valórase o acertado equilibrio
entre o imaxinario e o real, as doses de escepticismo que se barallan, sen chegar a propostas nihilistas, a mestura de tenrura
e de acedume, moitas veces vehiculizada esta última gracias a un humor que chega a ser negro, entre outros aspectos.
Sinala que os espacios nos que se moven os personaxes abranguen todo o mundo; o tempo aparece concentrado e os
diálogos case non teñen cabida. Opina que se trata dun “traballo de fondo calado artístico”, no que os relatos se fusionan
para dar vida a “seres desamparados”, a “amores imposibles”, a “soños perdidos”, etc.

______, “O éxito de Antón Riveiro Coello”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria “, 19
agosto 2001, p. 4.
Achegamento á figura e obra de Antón Riveiro Coello, do que lembra que dende o principio considerou un escritor moi
prometedor. Sinala que dende a súa participación no xurado que premiou a súa obra Animalia (2000), observou como ía
gañando en soltura, precisión e profundidade. Tamén salienta como características da súa escrita a riqueza da lingua, a
fermosura e precisión das palabras empregadas, así como o traballo incesante que leva a cabo. Remata reclamando para a
súa obra a atención do público en xeral.
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______, “Biografía de Manuel Rodríguez López”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 2
setembro 2001, p. 4.
Refírese ao libro Vida e obra de Manuel Rodríguez López (2000), de Manuel Blanco Castro, comentando que dá a coñecer
a súa figura e sinálanse os feitos máis salientábeis da vida deste poeta “que amou profundamente a Galicia e a Catalunya”.

______, “Outra crónica das américas”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 14 outubro
2001, p. 4.
Achégase ao segundo volume de crónicas publicado por Xosé Neira Vilas no que se contan as historias e aventuras de
personaxes importantes ou curiosos do mundo da emigración. Entre estes personaxes destácase a Pepe Ruibal, Amado
Ricón, Carmen Cornes, Lourenzo Varela, Carmen Arias, Xerardo Moscoso, Colmeiro e Xosé López Lledín. Defínese como
unha obra de fácil lectura, amena e de gran rigor histórico.

______, “Unha novela de fondo realista”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 16
decembro 2001, p. 4.
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Aproximación a Fado (2000), a primeira novela de Álvaro Lago, na que -segundo se apunta- a acción transcorre na vila de
Area Nova, concretamente na taberna da Parrocha, onde se entrecruzan as historias dos diferentes personaxes (o viaxeiro,
Rosa, Cristina...). Destácase positivamente a configuración psicolóxica dos personaxes e a dimensión máxica, que aporta
equilibrio ao libro e que é introducida mediante as historias que conta o viaxeiro na taberna.
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Varela, Rafael, “Novoneyra”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 354, 22 febreiro 2001, pp.
4-5.
Dá conta do libro coordinado por Ignacio Castro, titulado Neste silencio. Arredor de Uxío Novoneyra (2000), no que
recolle as ideas expostas no seminario de filosofía celebrado no Pozo do Picón (Arca) o 28 de decembro de 1999. Así
resúmense as participacións dalgúns contertulios recollidos na obra como Herminio Barreiro, que destaca tres conceptos
claves para entender a Novoneyra : a liberdade, a emoción e os soños, ou Ignacio Castro, que insiste na obsesión de
expresar “ a memoria xorda do non verbalizado". Logo enumérase a participación doutros como Gonzalo Trasvach, Alberto
Sucasas ou Antón Patiño. De Manuel María exponse a súa visión dos recordos ás veces crús na súa caracterización.
Remátase aludindo a dous textos do libro alleos ao seminario : unha homenaxe de Xulio Calviño e un ensaio de Francisco
Sampedro sobre a política dentro da obra do poeta.
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Vidal, C., “Retrato literario dun mundo que se esfarela”, A Nosa Terra, “Guieiro Cultural”, nº 971, 25
xaneiro 2001, p. 33.
Céntrase na obra de Afonso Eiré Eu tamén fun coas vacas (2000), libro de contos onde as vacas son o fío conductor.
Apunta que o autor quere deixar claro que o seu libro non é un laio por un mundo que se perde senón unha queixa de que
este mundo estea apartado da literatura. Sinala que nel se narra con minuciosa descrición a sega, a rega, palleiros, carros...
“Eu son labrego e reivindico o meu pasado”, como -asegura- a necesidade do autor de recrear estes temas do agro.
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Vidal, Carme, “Unha estirpe de poetas chamada Álvarez”, A Nosa Terra, nº 970, “Guieiro Cultural”,
18 xaneiro 2001, p.25.
Dá noticia da publicación do libro Escolma de familia (2000), na que se segue a historia da saga dos Álvarez através de
catro xeracións e oito poetas, dende Emilio Álvarez Giménez aos tres irmáns Álvarez Cáccamo. En primeiro lugar conta
brevemente a evolución da saga, cos nomes e obras dos seus membros. A seguir, fala do prólogo de Xavier Rodríguez
Baixeiras, onde se destacan algúns motivos comúns na poesía de todos os Álvarez, e afírmase que a saga permite “unha
visión global das distintas correntes que atravesaron este último século”. Recolle as opinións de Xosé María Álvarez
Cáccamo, que apoia as afirmacións do prólogo e comenta a súa visión da saga. Menciona as desgracias sufridas pola
familia debido á represión trala Guerra Civil, e finalmente, informa dastraxectorias dos poetas máis novos, os outros dous
irmáns Álvarez Cáccamo.
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Vidal, Carme, Arantxa Estévez e Soedade Noia, “Exiliadas”, O Correo Galego, “Revistas das
Letras”, nº 352, 8 febreiro 2001, p. 1-12.
Faise unha chamada ao recordo duns personaxes pouco coñecidos como son as mulleres exiliadas a causa da guerra civil de
1936. Deste xeito comézase por facer unha enumeración das máis representativas e céntrase na vida dalgunha delas
empezando por Maruxa Villanueva, compañeira de Luís Seoane. Destácase o seu exilio en Buenos Aires dende onde
ansiaban regresar á súa terra. Continúa por Choncha, a compañeira de Francisco Comesaña, casada con el por poderes
mentres el estaba na cadea. De María Victoria Villaverde destaca que estaba no exilio dende que foi unha nena onde
coñecerá a Ramón de Valenzuela, aínda que esta muller si foi homenaxeada no Congreso de Pontevedra. O caso de María
Casares xa sería diferente xa que o seu alonxamento da terra faría que se convertese nunha actriz famosa. Continúase por
Syra Alonso, compañeira de Francisco Miguel, da que temos Os diarios de Syra Alonso (2000), obra na que narra os
sucesos dramáticos do afastamento da terra sacados á luz gracias ao seu fillo Xoán Ramón Fernández Alonso. Remata por
Maruxa Mallo que loita dende o seu exilio asinando o “Relato veraz do que aconteceu en Galiza”.
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Vidal Villaverde, M., “Morte do fadista”, Atlántico Diario, “La Revista”, 11 marzo 2001, p. 37.
Breve achega á obra de Manuel Forcadela gañadora do VIIIº Premio de Poesía Espiral Maior. Reproduce algunhas citas da
obra, alude ás presencias de paisaxes mariñas e femininas na obra, e, malia destacar a súa calidade, di preferir as propostas
feitas polo poeta en Profecía (1992).
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Vilavedra, Dolores, “As rulas de Bakunin”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 364, 26 abril
2001, pp. 6-7.
Comeza salientando a existencia dun “proxecto literario” e dun “estilo propio” detrás da obra de Riveiro Coello, co cal -dise debe evitar calquera prexuízo polo feito de ter acadado numerosos premios. A seguir, resume o argumento desta novela,
centrándose no amor, na memoria e no anarquismo como os principais fíos conductores da trama. Tamén destaca o valor
simbólico, neste caso as rulas, como algo característico deste autor. En canto aos reparos, comenta “algúns problemas de
verosemellanza”, e de “nivelación de rexistro” no personaxe de Camilo.
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Villar, Xoán, “Gran Rivas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001, p.
2.
Céntrase en A man dos paíños (2000), de Manuel Rivas destacando que supón unha madureza esperanzadora do escritor e a
procura de novas liñas narrativas despois dunha etapa de éxito de crítica e público con obras “de corte convencional” e
“forzada depuración” como Un millón de vacas (1990) ou O lapis do carpinteiro (1998). Vincula esta historia da
emigración, que foxe de convencionalismos e presenta unha prosa intensa e unha dinámica intertextual, coa ruptura da
sintaxe practicada en poemarios como Mohicania (1985) e coa inspiración cotiá de Ningún cisne (1989). Salienta tamén
que, por primeira vez dende hai tempo, Rivas consegue facer literatura coa súa prosa e “atina co cerne da carne e a carne
vólvese na súa man suxerencia”, ademais de probar que segue co seu proxecto de finais dos setenta de practicar unha
creación na que se mesturasen literatura e vida. Como proba disto último menciona as fotografías que acompañan o libro e
o texto que pecha o volume.
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X. C. R., “O símbolo e o rito”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro 2001, p.
8.
Primeiro sinálase a importancia que acadou dende a posguerra o traballo de Manuel María. Despois menciónanse os
motivos recorrentes que aparecen nas súas obras. Tras dicir que o seu primeiro poemario foi Muiñeiro de brétemas,
infórmase da aparición da súa última obra, Brétemas do muiñeiro (2000). Conclúese dando conta dalgunha das ideas
presentes nestas composicións como son a música, a señardade ou os seres da natureza.

______, “Testemuña en Kósovo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 71, 8 abril 2001, p.
10.
Dá conta da aposta que Ana Expósito Valle fai para achegar aos lectores á realidade dunha traxedia colectiva, a da guerra,
co seu último libro ¡Vémonos en Kosovo! (2000), distribuído en capítulos e con gran apoio fotográfico. Sinala que a obra
está composta por diferentes textos a través dos que a xornalista tenta aproximar ao lector ás miserias provocadas pola
guerra, a morte, a desesperanza e o éxodo de moita xente envolta no conflicto bélico. Apúntase que os espacios son
diversos, dende o Golfo ata paises africanos ou Iugoslavia, todos eles apoiados polas fotografías coas que facer máis
patente as descricións e tentar crear conciencia da gravidade real de sucesos que por cotidianos comezan a perder
importancia na nosa sociedade.
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X. G. G., “Varela Buxán, un autor en resgate”, A Nosa Terra, nº 970, “Guieiro Cultural”, 18 xaneiro
2001, pp. 28-29.
Describe o contido do libro colectivo en homenaxe a Varela Buxán, Manuel Daniel Varela Buxán. O patriarca do teatro
galego (2000), e salienta as conversas entre o coordinador e Francisco Pillado, o “descobridor” de Varela Buxán, como o
máis interesante do mesmo. Cita o traballo de Laura Tato “Varela Buxán no teatro galego”, no que se relaciona o estilo do
dramaturgo co de Prado “Lameiro” ou se informa da clase de público ao que estaban dirixidas as súas obras: ás clases
populares e aos emigrados. Comenta que Varela Buxán nunca “intentou camiños anovadores”, senón que o seu obxectivo
principal era levar ese público ao teatro. Por este motivo, citando de novo a Laura Tato, subliña que as súas obras “resultan
un tanto anacrónicas no axitado panorama dos anos setenta”, pero tamén, polo mesmo motivo, citando a Dolores Vilavedra,
establecen “un elo perpetuador da nosa tradición teatral”. Remata dando noticia doutros textos que integran o libro e
reivindicando o papel do teatro de Varela Buxán no contexto de dramaturxia galega.
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Adán Rodríguez, Rafael, “De Galicia al Mundo”, El Diario Montañés, “Cultura”, 27 novembro
2001, p. 4-5.
Neste estudio, estructurado en seis apartados, analízase a traxectoria profesional do escritor Manuel Rivas. No primeiro
punto, que leva por título “Variada producción escrita”, coméntase a súa obra xornalística, ensaística, poética e a destinada
ao público xuvenil. O segundo apartado, titulado “Narrativa”, dá conta das súas primeiras obras neste xénero e das
traduccións que delas se fixeron a outros idiomas. En “Adaptaciones cinematográficas” coméntase a obra ¿Que me queres,
amor?, (1995) que foi levada ao cine por José Luís Cuerda e traducida a diversas linguas. No cuarto punto, titulado “A
maxia do lapis”, estúdiase O lapis do carpinteiro (1998), a súa importancia dentro da literatura galega, a súa adaptación
teatral e cinematográfica e as súas traduccións; tamén neste apartado se analizan os trece relatos que compoñen Ela,
maldita alma (1999) No apartado “Últimos traballos” analízase unha das últimas publicacións de Rivas en galego, A man
dos paíños (2000). Finalmente, baixo o epígrafe “Abrir puertas”, faise unha análise xeral da situación actual da literatura
galega.
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Agís, Marcelino, “Otero Pedrayo, 25 anos despois”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
64, 18 febreiro 2001, p. 12.
Infórmase da celebración o 10 de abril do vintecinco cabodano da morte de Ramón Otero Pedrayo. Asemade destácanse as
distintas facetas que cultivou este autor en vida: escritor, orador, político... Tamén se resaltan dous libros que se centran na
figura de Pedrayo: Descubrindo a Otero Pedrayo (1991) de Carlos Baliñas Fernández e Ramón Otero Pedrayo. Vida, obra
e pensamento (1988), de Xosé Ramón Quintana e Marcos Valcárcel. Así mesmo, saliéntanse as semellanzas e diferencias
existentes entre ambas obras. Despois coméntanse algúns dos feitos máis destacados da vida e obra de Otero Pedrayo para
rematar preguntándose pola vixencia deste autor no século XXI.
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Alonso Girgado, Luís, “A clara sombra”, O Correo Galego, “AFA”, 2 maio 2001, p. 31.
Achega á vida e obra de Luís Amado Carballo con motivo do primeiro centenario do seu nacemento. Comeza sinalando a
dificultade de estudio dunha traxectoria vital tan curta, segue coa importancia do contacto cultural deste con Ramón Gómez
de la Serna en Madrid e en Vigo con Maside, Blanco Torres, Dieste e Cabanillas, para logo centrar a atención nas súas
colaboracións nos máis diversos medios da época e a fundación da revista Alborada (1922). Encadrado na xeración de
Pimentel e Manuel Antonio, a súa producción poética considera que está perfectamente integrada na “difícil encrucillada
dos anos vinte”, nos que se deu o enfrontamento entre o enxebre e o foráneo, entre a tradición e a vangarda. Apunta que
seguindo o ideario de Vicente Risco, que promulgaba a combinación de ambas, aparecen en Galicia dous movementos
como eran o neotrobadorismo e o neopopulismo, cultivado principalmente o segundo por Amado Carballo, quen en pleno
auxe do vangardismo fai unha poesía “vertida en cadros ou estampas do mundo aldeán, da paisaxe labrega ou mariñeira,
inspirada ás veces nos cantares populares e aínda en mitos como os do celtismo ou atlantismo”. A súa principal innovación
sinala que é o emprego de imaxes vangardistas en temáticas tradicionais, onde os poemas chegan a ser unha sucesión de
imaxes xustapostas, onde o ser humano é suplantado pola prosopopea e vitalización da paisaxe, da natureza e das cousas,
entre outros aspectos sinalados. Remata lamentando a perda tan temperá dun poeta que tería que ter apostado pola vangarda
como fixo Manuel Antonio, como xa insinuara na súa composición “Poema para queimar na festa”.
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Araguas, Vicente, “Contra o esquezo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 59, 14 xaneiro
2001, p. 7.
Alúdese á obra de Xosé Carlos Gómez Alfaro, Pasos cara á Alba (2000), publicada na colección Libros da Frouma.
Afírmase que tal e como fixera na súa obra anterior, Alba plena do alén (1997), Gómez Alfaro segue a cultivar o verso
clásico, “mayormente o endecasílabo” e ofrece unha “mostra de procedementos elexíacos”.

______, “Belixerancia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 60, 21 xaneiro 2001, p. 7.
Referencia á obra de Manuel Forcadela, Morte do fadista, publicada por Espiral Maior e galardoada co VIIIº Premio de
Poesía Espiral Maior. Apunta que se trata dun “libro multiusos”, “afrutado, altivo, nostálxico e, consecuentemente,
provocador e provocativo”. Ademais subliña que os poemas son “nidias mostras de sátira razoada” e o poemario “un libro
inconformista, irregular, cheo de achádegos que me reconcilia cun bo poeta”.

______, “Raigames”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001, p. 4.
Comeza lamentando a falta de títulos publicados na colección “Dombate” sinalando que ultimamente só publica o Premio
Martín Codax. Facéndose eco da VIIIª edición deste premio, comenta Libra (2000), de Gonzalo Navaza.
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Refírese en primeiro termo ás facetas de erudito, narrador e poeta do escritor, ao seu humor e á introducción dos
palíndromos na poesía galega. Cualifica Libra de obra melancólica, triste e de temática dispar e recoñece dúas liñas
formais: a clásica e a do xogo, que se mostra en referencias metaliterarias a Antonio Machado, Rosalía e en trabalinguas e
palíndromos. Salienta poemas como “Eronaútica”, o derradeiro do libro que na súa opinión contén as claves do poemario,
“Tópica da casa” polo “neoenxebrismo” e “Sermos rústicos” polo humorismo baseado no emprego do calambur e da
aliteración. Céntrase a seguir en O peso da derrota (2000), de Medos Romero destacando a radicalidade conceptual e
léxica da autora, que recoñece partícipe do seu enraizamento coa terra e co feminino. Entronca esta obra coa producción de
poetas como Olga Novo, Lupe Gómez ou Luísa Villalta e cita o prólogo de Ramón Loureiro, escrito “con palabra fermosa
e emocionada”.

______, “Do íntimo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28 xaneiro 2001, p. 7.
Breve comentario sobre a obra de Manuel Pereira Valcárcel, autor do poemario Rosa íntima, publidado por Espiral Maior
na súa colección A Illa Verde. Afirma que Valcárcel escribe “poemas de amor, con palabras e imaxes xa vistas, mais dos
que xorde unha quentura moi especial que pode darlle outra volta a unha rosca en absoluto enferruxada”.

______, “Álvarez”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4 febreiro 2001, p. 7.
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Alúdese á familia Álvarez que reúne a catro xeracións dunha mesma parentela, dedicada ao mundo da literatura e das artes
en xeral. Comeza cunha breve referencia a Emilio Álvarez Jiménez, que publicara no ano 1900 Humildes. A seguir, alude
aos Álvarez Limeses e destaca ao poeta Xerardo Álvarez Limises. Máis tarde chegarán os irmáns Álvarez Blázquez: Xosé
María e Emilio e, por último, os Álvarez Cáccamo: Xosé María e Alfonso, dos que cita algunhas obras.

______, “Corazón poema”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001,
p. 7.
Destácase o labor levado a cabo polo Concello de Dodro para lembrar a Eusebio Lorenzo Baleirón. A continuación,
céntrase na poetisa Emma Pedreira Lombardía e a súa obra Grimorio (2000), sinalando que esta autora escribe “poesía
provocadora/provocativa”. Tras lembrar as orixes desta poetisa, critícase a falla dun chisco de humor nas súas
composicións. Sen emb argo, lóuvase esta poesía polo seu carácter musical. Conclúese recalcando a necesidade de que a
“poesía radical” ocupe o lugar que lle corresponde.

______, “Irlanda”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 354, 22 febreiro 2001, p. 10.
Achegamento ao libro de Antonio Raúl de Toro Poesía irlandesa contemporánea (1999). Reflexiona sobre a idoneidade
dos autores antologados que aparecen, en especial no caso das mulleres. Salienta a presencia de Seamus
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Heaney, do que destaca a fusión de terra e home na súa poesía, ou Paul Muldoon, considerado alicerce da modernidade.
Remata criticando que aparezan sete autores de Irlanda do Norte dos trece que están e ademais que non se presenten poetas
en gaélico que é a lingua oficial da República de Irlanda.

______, “Tempo serodio”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro 2001,
p. 7.
Achégase á obra Herba do tempo (2000) de Xosé Abeal. Comeza sinalando que na literatura galega seguen aparecendo
escritores serodios con moita calidade, nos que valora a beleza e a sinceridade das súas composicións. A seguir, céntrase na
obra, da que sinala que se fixo agardar arredor de vinte anos, que o poeta deixa ver a súa sabedoría e habelencia co verso,
así como un certo pouso filosófico nos seus poemas. Para a temática emprega o adxectivo “neoenxebre”, pola sabedoría e a
presencia dunha dimensión telúrica, na que hai unión dos corpos coa natureza. Finalmente, refírese á influencia de autores
como Noriega Varela, Iglesia Alvariño ou Manuel María na poesía de Xosé Abeal.

______, “As orixes de Cáccamo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 67, 11 marzo 2001,
p. 9.
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Tras presentar a Xosé María Alvárez Cáccamo como un dos poetas máis destacados da xeración do 68, céntrase a atención
na antoloxía titulada Vocabulario das orixes (2000). Alúdese tamén ao poemario Luminoso lugar de abatimento (1987),
por consideralo o “punto cenital” da traxectoria deste autor. Sinálase a aparición nas súas composicións de temas
vencellados coa familia, a política e o mundo animal. Coméntase, ademais, a ausencia de elementos eróticos. Finalmente,
cítanse uns versos dun poema que amosa o lado “esperpéntico” da obra de Cáccamo.

______, “Realidade neboenta”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 69, 25 marzo 2001, p.
9.
Comézase comentando o prólogo de Uxío Novoneyra Rei co que se abre a obra Poemas anobelados no tempo (2000) de
Rosa Méndez Fonte. Saliéntase, ademais, a desconexión existente entre a autora e os poetas da súa xeración. Así mesmo,
preséntase como un mérito o achegamento intemporal á realidade da súas composicións. Entre os protagonistas dos seus
poemas saliéntanse as viaxes e o “eu”. Así mesmo, alúdese á influencia que exercen na autora Uxío Novoneyra e Manuel
Antonio. Remátase cualificando o libro de “estimable”.

______, “Borobó, poeta”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 73, 22 abril 2001, p. 7.
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Comenta a “fluídez” da obra de Borobó que vén de publicar, unha miscelánea titulada Daniel, o noso en Ediciós do Castro
(2000). Descríbese a súa estructura, dentro da que se salienta a inclusión de poemas da súa propia autoría, aproximando as
súas propias composicións a aquelas paisaxes amadas por Castelao e recollidas nas súas obras. Tamén se refire á presencia
a través dos recordos, a xeito de canto persoal, doutros intelectuais como Dieste ou Manuel Antonio. Remata que é unha
boa oportunidade de achegármonos ao Daniel Castelao novo, aquel dos tempos de tuno e que tivo a oportunidade de
achegarse a Valle-Inclán.

______, “Mar desasosego”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29 abril 2001, p.
9.
Tras unha breve presentación da escritora Maite Dono, coméntase o seu poemario O mar vertical publicado no ano 2000
por Espiral Maior. Saliéntase a importancia do mar e a reiterada aparición de temas como a morte e o suicidio, feito que xa
indica que sinala Ana Romaní no prólogo que precede á obra. Coméntase, ademais, a intranquilidade e a dureza que
domina nas composicións e remátase sinalando o desacougo que transmiten os poemas.

______, “Intertextualidade”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 76, 13 maio 2001, p.
9.
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Comeza salientando o coidado formal que posúe a poesía de Rafa Villar, nunha poética que non se atreve a cualificar como
“do silencio” malia considerar que está moi próxima, posto que o autor condensa a experiencia e o coñecemento que o fai
un dos mellores poetas da lírica galega. A continuación, céntrase no seu poemario Días de Sherezade (2000), merecedor do
IIIº Premio de poesía Concello de Carral, do que sinala como característica relevante o feito de ser “un libro dialogante”, no
que o anceio do eu poético se traslada ao lector que se achega á obra. Alude, ademais, ao xogo erótico e ao simbolismo que
ten o mar, para rematar salientando o papel activo que debe asumir o lector.

______, “Eros e tánatos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 79, 3 xuño 2001, p. 3.
Dá conta de que o escritor Carlos López se adentrou no terreo da poesía utilizando tópicos como o da vida e a morte na súa
obra Espello sen fondo (2000). Sen embargo, tamén indica que a partir de certas elementalidades, como as xa mencionadas,
constrúe un discurso complexo e apaixonado. Así mesmo, pon de relevo que este humorista (forma parte do dúo de humor
gráfico Pinto & Chinto) é capaz de facer boa literatura, e non necesariamente desde o humor, polo que aplaude a súa
decisión de escribir. En oposición a esta idea expón o caso de escritores cun matiz humorista e o caso de Moncho Borrajo,
humorista que fixo unha “penosa e recente intervención poética”.

______, “Flor de Irlanda”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 80, 10 xuño 2001, p. 3.
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Dá conta de que coa obra Poemario irlandés (2000) Adolfo Caamaño deixou de ser un poeta inédito. Así mesmo analiza
esta obra, da que en xeral di que é orixinal e vigorosa, aínda que nela non se consiga integrar completamente todos os
elementos. Por outro lado, destaca que o feito de mesturar Irlanda con Galicia é o gran acerto desta obra, xa que con isto
consegue que os poemas sexan unha suxerente viaxe por Irlanda e non tan só un álbum de fotos ou tarxetas postais.

______, “¿Están así as cousas?, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo 2001,
p. 6.
Despois de indicar que Manuel Álvarez Torneiro con case setenta anos publicou Campo Segado (2000), co que gañou por
segunda vez o Miguel González Garcés, salienta que neste momento están convivindo varias xeracións de poetas. Sen
embargo, aclara que hai moita xente que publica obras que carecen de valor literario, polo que opina que parece que
“estamos no tempo de todo vale”. Seguidamente, a pesar destes comentarios, cre que en Galicia “vivimos bos tempos na
lírica” porque hai editoras que se comprometen con coleccións de poesía, porque o Pen Clube proxecta o nome de Galicia
no exterior e porque hai autores que conxugan poesía con outros espectáculos como o canto ou os performances. Todos
estes apuntamentos fan que remate preguntándose se estaremos preparados para toda esta renovación.
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______, “Prosa sen sosego”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 87, 29 xullo 2001, p.
4.
Centra o seu comentario en Campo segado (2000), que considera “outra volta do parafuso, feita prosa esta vez, a unha
teima recorrente en Álvarez Torneiro”: “A de espaventar-exorcitar todos aqueles mitos que foron marcando a súa nenez e
adolescencia” de fillo da posguerra. Sinala que ve certo nexo de unión entre este autor e Pepe Cáccamo, vinte anos máis
novo, pero tamén “habitante da rexión superreal ao falar dos anos da infamia”. Conclúe afirmando que Campo segado “é
un exercicio violento ás veces, de horizontalidade expresiva e conceptual (o poema é vertical por definición) para
desenguedellar unha cabeleira de crueldades e desasosegos”.

______, “No desterro”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 104, 21 novembro 2001,
p. 3.
Dá conta do primeiro volume titulado Poesía completa I (2000) de Lorenzo Varela, editado dentro da “Bilioteca do Exilio”,
pola editorial sevillana Renacimiento e mais por Ediciós do Castro, e repasa, brevemente, a vida e obra deste poeta nado en
La Habana en 1916. Sinala que o uso das dúas linguas non favoreceu a súa inclusión no canon de ningunha das linguas
empregadas, galego e castelán; que a poesía galega deste autor parece froito das
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circunstancias do desterro, malia a que atopamos unha poesía “señardosa, nostálxica, perplexa en todo caso, sempre
vigorosa”, en definitiva dun home con talento.

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

Bascoy L., Montserrat, “Camiñando entre dunas”, A Nosa Terra, nº 998, “Guieiro Cultural”, 6
setembro 2001, pp. 24-25.
Comentario do libro Entre dunas (2000), obra de Paula de Lemos e Marga do Val, no que se comeza facendo referencia á
amizade entre estas dúas poetisas dentro da Universidade de Trier. Explica que a unidade desta obra vén dada polas linguas
–galego e portugués– e mais polas características individuais das poetas: poesía reflexiva, en Marga do Val, e poesía máis
preocupada pola estética, de Paula Lemos. Alúdese á ausencia do amado como situación repetida neste volume e en ambas
as autoras, e sublíñase o influxo da lírica galego-portuguesa. Outro aspecto que se destaca deste libro é a procura das
autoras dunha linguaxe poética de muller e da necesidade feminina de liberdade.
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Besada Gesto, Juan, “Entre paisaxes e palabras cara ó que perdura”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 63, 11 febreiro 2001, p. 8.
Tras caracterizar a poesía de Eusebio Lorenzo Baleirón, dáse conta da publicación de Antoloxía poética (2000), en edición
bilingüe, editada por Espiral Maior. Sinálase o carácter universal da súa poesía que pretende situarnos no mundo. Asemade,
resáltase a importancia da paisaxe e da palabra na obra deste poeta. Finalízase destacando o papel que xoga a morte nas
súas composicións.
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Blanco Rivas, M., “Unha viaxe iniciática baixo o terror milenarista”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº
193, 20 xaneiro 2001, p. 2.
Recensión da obra de Amin Maalouf, traducida por Xavier Queipo e María Dolores Torres, que leva por título A viaxe de
Baldassare e que está ambientada no ano 1666, o ano do Anticristo. Sinala que Baldassare é o protagonista desta obra pola
que viaxa cruzando países e atravesando situacións límite e na que se atopa co “medo, a violencia, o engano, a desilusión e
o infortunio pero tamén co amor”. Apunta ademais que na novela se mestura a cultura de Oriente e Occidente a través dun
individuo que “reivindica o seu dereito a ser extranxeiro sen humillacións”.

______, “Alternativa Caneiro”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 194, 27 xaneiro 2001, p. 2.
Sinala que Ébora (2000) é o título co que Xosé Carlos Caneiro acada dous premios de narrativa, o Blanco-Amor e o Eixo
Atlántico, e co que espera acadar tamén o práceme do público. A obra está estructurada en dúas partes: na primeira delas,
relátase unha viaxe/fuxida e na segunda recréase esa “patria perdida á que o protagonista quere volver por enriba de todo”.

______, “A recuperación da memoria histórica”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 195, 3 febreiro 2001,
p. 2.
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Afirma que Antón Riveiro Coello fai un percorrido pola nosa historia durante o século XIX a través do protagonista da obra
As rulas de Bakunin, coa que acadou o Premio de Novela Manuel García Barros 2000 do concello de A Estrada. Saliéntase a
“perfecta caracterización dos personaxes, o ritmo axeitado e a tensión argumental correctamente repartida ao longo das 252
páxinas” que presenta esta novela coa que -di- fai “unha chamada á recuperación dunha memoria histórica que é amarga e
gozosa, nobre e tráxica”. Finalmente, faise referencia á traxectoria bio-bibliográfica do autor.

______, “Dubido se matei a Lena”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 196, 10 febreiro 2001, p. 2.
Ve na morte, o noxo e o sexo as liñas directrices da colección de relatos breves Dubido se matei a Lena (2000) de Medos
Romeros. Comenta que supón unha revisión de vidas duras dende unha perspectiva inequivocamente feminina. Finalmente
repasa a producción literaria desta autora das Pontes de García Rodríguez.

______, “Lendario acibeche”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 196, 10 febreiro 2001, p. 2.
Coméntase o aval que supón para o poemario Lendario acibeche (2000), ópera prima de Xosé Luís Sobrino, o feito de ir
acompañado por un texto dunha poetisa recoñecida como Enma Couceiro e dun prólogo de Xabier López. De por parte,
infórmase da estructura desta obra, dividida en catro partes, das que só se cita o título.
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______, “Adiviñas para xogar”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 197, 17 febreiro 2001, p. 2.
Informa de que Adiviñas para xogar (2000), de Sabela Álvarez e Noemí López, xunta unha ducia de adiviñas coa solución
escondida nos debuxos. Precisamente ve nestas ilustracións un dos aspectos máis destacábeis do libro. Seguidamente
explica as características da colección “O parrulo”, na que se insire esta nova achega de Ir Indo, e xúlgaa moi adecuada
para os miúdos.

______, “Días de Sherezade”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 197, 17 febreiro 2001, p. 2.
Sobrancéase que Rafa Villar, lingüista que traballa para a CIG, foi galardoado por Días de Sherezade (2000) na terceira
edición do premio de poesía Concello de Carral. Coméntase que esta obra, de versos depurados de barroquismos
innecesarios, canta á vida e á natureza tendo sempre como inspiración a figura de Sherezade. Así mesmo, infórmase de que
Villar está vencellado a iniciativas poéticas como o Batallón Literario da Costa da Morte ou a colección Letras da Cal.

______, “Entre dunas”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 197, 17 febreiro 2001, p. 2.
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Sinala que Entre dunas (2000) supón a conxunción de dúas voces poéticas tenras e sensuais: a da viguesa Marga do Val e a
da lisboeta Paula de Lemos, fundadoras ambas as dúas en 1997 en Trier, onde desempeñaban o seu labor docente, do grupo
poético “No embigo do mundo”, que organizou actividades literarias non só en Alemaña senón tamén en Luxemburgo. Así
mesmo, indícase que foi neste estado ducal onde Paula de Lemos foi premiada polo Goethe Institut por unha narración en
lingua portuguesa.

______, “Narradoras”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 199, 3 marzo 2001, p. 2.
Dáse conta de que este volume, publicado no 2000, pretende reflectir o presente da narrativa feminina en Galicia, para o
que se xunta unha presada de literatas novas a carón doutras de traxectoria xa contrastada. Nótase a novidade desta
proposta e indícase que estas autoras terán moito que dicir nas nosas letras futuras.

______, “Unha novela sobre o humanismo e a rebelión”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10
marzo 2001, p. 2.
Despois de se referir ás obras A lume de biqueira, Os vellos oficios e mais A tribo sabe de Xosé Vázquez Pintor, pásase a
describir o argumento da súa última novela Quen faga voar (2000), coa que acadou o Premio de Narración Curta “Ricardo
Carvalho Calero”. Indícase que os personaxes do relato son enfermos idosos en estado terminal que
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só desexan pasar os seus derradeiros días nun cuarto do Hospital Xeral Obradoiro e cualifícase a obra como “unha novela
chea de humanidade e de tenrura”.

______, “O peso da derrota”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10 marzo 2001, p. 2.
Indícase que saíu do prelo o poemario O peso da derrota de Medos Romero, sinálanse algunhas das súas características e
apúntase que a súa autora colabora nas revistas A Xanela e mais A Festa da Palabra Silenciada.

______, “Todo sobre a literatura galega no ano 1999”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10 marzo
2001, p. 2.
Indícanse as principais características do Informe de literatura 1999, publicado polo Centro Ramón Piñeiro en soporte
impreso e mais electrónico. Explícase que pretende “dar noticia de todo aquilo que, atinxindo directa ou indirectamente ao
ámbito da literatura galega” apareceu en 1999, incluíndo as páxinas web que tratan a literatura galega, que teñen cabida nos
diferentes Informes dende 1998.

______, “Obra narrativa en galego de Aurelio Ribalta”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 201, 17 marzo
2001, p. 2.
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Indícase que se publicou a producción novelística en galego do autor Aurelio Ribalta y Copete baixo a edición de Eulalia
Agrelo, e tamén se nomean as tres pequenas novelas que aparecen nesta edición.

______, “Historias dun edificio e das xentes que o habitan”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 201, 17
marzo 2001, p. 2.
Coméntase a “obra de ambición formal e literaria” Casarriba (2000) de Euloxio R. Ruibal, que é cualificada como unha
metonimia da Galicia transculturizada de hoxe en día. Indícase que nela aboia o absurdo, o fantástico, o humor, etc., e que
non está exenta de observación psicolóxica. Finalmente repásase a producción literaria do seu autor.

______, “Memoria realista e poética da Galicia rural”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 202, 24 marzo
2001, p. 2.
Neste comentario sobre Eu tamén fun coas vacas (2000) saliéntase o novo aire fresco deste libro, co marco da vida rural,
onde se nos amosa “como era a vida dunha familia aldeá con todas as súas peculiaridades, vistas cos ollos dun neno”.
Destácase o seu léxico rico e remátase describindo a traxectoria literaria do seu autor, o xornalista e escritor, Afonso Eiré.
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______, “Unha chave para analizar o sistema literario galego”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 203, 31
marzo 2001, p. 3.
Recensión do primeiro volume do Diccionario de termos literarios (1998) publicado polo equipo Glifo do Centro Ramón
Piñeiro. Indícase que é un instrumento imprescindíbel para analizar o sistema literario galego e que pretende cubrir un
baleiro “evidente no campo bibliográfico do noso país”. Afírmase que incorpora palabras de moi diversos ámbitos e, con
referencia ás voces recolleitas en linguas estranxeiras, maniféstase que foron traducidas e que a maior parte das entradas
contan coa súa etimoloxía.

______, “Os desafíos de Poirot no Orient Express”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 204, 7 abril 2001,
p. 2.
Logo de facer un repaso biográfico á figura de Ágatha Christie detense na descrición da edición galega, traducida por
Alberto Álvarez Lugrís, de Asasinato no Orient Express (2000). Sinala que a súa autora se inspirou na viaxe feita a Bagdag
a bordo do Orient Express para escribir este libro e alude tamén ao personaxe central do relato, Hércules Poirot.
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______, “Palabras con fondo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 204, 7 abril 2001, p. 2.
Sinálanse os nomes dalgúns dos escritores galegos colaboradores no volume Palabras con fondo (2000), coeditado polo
IGAD e mais polo departamento da Obra Social de Caixa Galicia, do que se destaca que ten a “palabra solidariedade”
como alicerce de todos os textos.

______, “Cartas e documentos do galeguismo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 208, 12 maio 2001, p.
2.
Esta recensión de Castelao e os galeguistas do interior (2000) comeza lembrando a importancia do intercambio epistolar
entre os galeguistas de aquén e alén mar nos primeiros anos da dictadura. Informa do contido e procedencia da
documentación contida no volume, e louva a iniciativa de Xavier Castro por sacar á luz un material inédito “case na súa
totalidade” e que constitúe "un conxunto de extraordinario valor para coñecer os recantos dunha etapa da historia política
de Galicia, na que a documentación é particularmente escasa”.

______, “¿Aínda soñas con piratas”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 209, 19 maio 2001, p. 2.
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Apunta como motivos centrais deste poemario o amor, a memoria, o corpo ou a presencia do mar, nunhas composicións
cualificadas como intimistas. Tamén fai referencia a algunhas facetas menos coñecidas de Caneiro como a de traductor,
ensaísta, autor de relatos breves e poeta, pola que foi galardoado en diversas ocasións con premios como o Celso Emilio
Ferreiro, o Cidade de Ourense ou o Rosalía de Castro.
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Boado, Adolfo, “As afinidades electivas de Méndez Ferrín”, A Nosa Terra, “Cultura”, nº 1014, 28
decembro 2001-4 xaneiro 2002, p. 27.
Destácase o acerto de Méndez Ferrín ao empregar xogos metaliterarios entre a novela de Goethe As afinidades electivas e o
seu conto de Arraianos “Quinta Velha do Arrainho”. Así, ponse de manifesto o uso de nomes de personaxes e do título
desta novela. Tamén se comenta a interpolación dunha escena desta novela ao conto de Ferrín. Asemade analízase o tempo
e os idiomas empregados neste conto. Finalízase reproducindo unhas verbas de Ferrín nas que reflexiona sobre o papel do
lector.
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C. R., “Achegando o ceará e Galicia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4 febreiro
2001, p. 12.
Alúdese á presentación do volume Xosé Neira Vilas e Rachel de Queiroz, fabuladores artífices (2000), da brasileira
Cleudene de Oliveira Aragão. Apúntase que se trata dun estudio no que se confrontan as obras destes dous representantes
das literaturas galega e brasileira, respectivamente. A seguir, refírese aos puntos que teñen en común os dous escritores,
entre outros, a terra, o rescate do pasado, os costumes, a pobreza, a migración ou as voces da conciencia crítica. Para
rematar, afírmase que “a cita de fuxir, coñecer outras terras e deixarse levar polo mar a un destino descoñecido e a unha
vida mellor é motivo de fascinación para os personaxes principais das dúas obras, Chico e Balbino”.

______, “Colaboración editorial”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 63, 11 febreiro
2001, p. 12.
Comézase dando conta do contido dos oito volumes que conforman a Obra Completa (2000) de Castelao, editada pola
Editorial Galaxia baixo a dirección de Henrique Monteagudo. Despois, coméntase que o banco Simeón se uniu a esta
inciativa difundindo esta edición entre os seus clientes. Tamén se salienta a colaboración desta entidade con outros
proxectos culturais. Asemade, dise que o 30 de xaneiro se presentou esta obra en Vigo. e tras resaltar as obras

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

de Castelao que se inclúen nesta edición, coméntase a necesidade de facer un catálogo da obra gráfica e unha biografía do
autor rianxeiro.
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C. V., “É a nosa unha literatura sen memórias?”, A Nosa Terra,, “Guieiro Cultural”, nº 971, 25
xaneiro 2001, p. 25.
Fálanos da escaseza que hai de “memorias” nas nosas letras. Asegura que si as hai de xente descoñecida e vencellada á
represión do 36 e nestas -como di Durán- o interese é moi variábel “pode interesar máis o relato dun policia có do ministro
da Gobernación”. Como título deste xénero destácase no estudio Terra matria dos soños, memorias de Pura Vázquez nas
que a autora se mostra contenta de ter vivido malia o sufrimento que lle tocou vivir. Subliña que outras das poucas
memorias que temos son A malpocadiña, da súa irmá Dora e as de Luís Tobío, Francisco Fernández del Riego e Santiago
Álvarez. Asemade indica que sobre a represión fascista deixan constancia as de Isabel Rios e Syra Alonso. Apunta queu
pegadas biográficas tamén as hai en Os anos escuros de Francisco Grande, Memoria erótica do cineasta Carlos Velo e
Anacos de Borobó. Por outro lado, sinala que Gonzalo Allegue, autor de Eduardo Blanco Amor diante dun xuíz ausente,
explica o feito da escaseza no pudor e no conservadurismo social, mentres que Durán culpa de “falta de acción” ás figuras
históricas e iso leva á minguada producción de memorias. Destaca por último un escrito dunha Rosalía de Raxo que narra a
súa vida e fai unha denuncia de malos tratos.
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Calvo, Tucho, “Coro no noso imaxinario colectivo”, La Voz de Galicia, 1 febreiro 2001, p. 27.
Comeza declarando que “non pretende ser esta unha crítica obxectiva dun libro alleo” posto que o autor do artigo estivo
moi vinculado á elaboración desta obra ao traballar nas páxinas culturais do xornal La Voz de Galicia. A seguir, anuncia a
presentación do libro, titulado Relatos de verán, e resume o seu contido: máis de cen relatos de autores diferentes que
publicou o xornal ao longo do mes de agosto de 1999. Valora os méritos acadados polo conxunto, salientando a
importancia de reunir semellante pluralidade temática e de voces narrativas. Finalmente, comenta que a publicación do
libro é o derradeiro elo da cadea que comezou nas páxinas do xornal e seguiu nas de internet.
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Calvo, Tucho (coord.), “Álvaro Cunqueiro. A maxia da palabra”, La Voz de Galicia, 28 febreiro
2001, pp. 1-48.
Tucho Calvo coordina este suplemento especial publicado co gallo de se cumpriren 20 anos do pasamento de Álvaro
Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981). Faise un percorrido, mediante diversos artigos que contan con abondoso apoio
gráfico e fotográfico, polos diferentes aspectos que caracterizaron ao ilustre mindoniense. Estes artigos aparecen descritos a
seguir.
- Chema Paz Gago, “Escritor universal”, pp. 2-5.
Debúllase a faceta de escritor universal, como un dos grandes escritores da contemporaneidade, que atinxiu Álvaro
Cunqueiro e reivindícase a súa figura como un dos grandes persoeiros literarios do Modernismo europeo, ao lado de ValleInclán, Kafka ou Proust. Sinala o lugar privilexiado da súa obra nesa altura –compara Merlín e familia coas obras Pedro
Páramo, de Rulfo, e Cien añs de soledad de Gabriel G. Márquez– e indica que se adiantou á nova literatura
latinoamericana. Tamén se repasa a súa producción narrativa –realismo máxico–, subliñando que foi o inventor da narrativa
real-marabillosa, e teatral –teatro do absurdo na vangarda europea–, destacando que foi o anovador do teatro galego do
século XX.
- Anxo Tarrío Varela, “A narrativa contra o desespero existencial”, pp. 6-9.
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Pequeno ensaio que describe os varios paradoxos na dedicación de Álvaro Cunqueiro ao mundo literario así como as
características desta literatura. Subliña a precariedade cultural á que se tivo que enfrontar Cunqueiro durante a etapa do
fascismo franquista e indica que foi poeta de vocación, despois autor dramático e que como modo de vida escolleu ser
narrador profesional en todas as súas manifestacións. Fala tamén do premio Nadal que acadou en 1968 con Un hombre que
se parecía a Orestes e describe as loanzas e críticas que tivo naquela altura ao ser interpretado como un escritor de
literatura de evasión.
- Xosé A. Ponte Far, “Cunqueiro en si mesmo e nos demais”, p. 10.
Analiza a narrativa de Cunqueiro destacando que é unha mestura de realidade –galega– e de ensoño –mundo artúrico,
arábico ou mediterráneo– imbuída polo ludismo e o lirismo. Asemade sinala que “o contador da totalidade humana” que
tentou ser Cunqueiro ten hoxe en día en Darío Xohán Cabana e mais en Ramón Loureiro aos seus principais seguidores.

- Euloxio R. Ruibal, “Teatro de lirismo e mitoloxía”, pp. 12-13.
Dáse noticia dunha nova peza teatral de Cunqueiro Posíbel final de drama, publicada en 1935 en El Pueblo Gallego, da
que se indica que trata da creación do mar por Deus e mais que está inzada dunha prosa poética e fasquía
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mitolóxica. Despois debúllanse os seus textos dramáticos Rúa 26. Diálogo limiar (1932), Xan, o bo conspirador (1933),
Romeo e Xulieta, famosos namorados (1956), Palabras de víspera (1974) e asemade descríbese o tratamento mitopoético
nas súas dúas pezas longas O incerto señor don Hamlet (1958) e mais en A noite vai coma un río (1960).
- Camilo Franco, “O lugar da interpretación, pp. 14-16.
Destaca que o teatro de Cunqueiro leva o peso da historia consigo e que escolle o teatro como lugar de interpretación das
historias. Describe algunhas das montaxes de obras de Cunqueiro como O incerto señor don Hamlet, dirixida por Ricard
Salvat; A noite vai coma un río, baixo a dirección de Xulio Lago, ou a versión que Quico Cadaval preparou para levar a
escena o Sinbad. Tamén sinala que o teatro do mindoniense está feito sobre a reflexión das marxes da historia e cultura
occidental e remata afirmando que quizais a teatralidade de Cunqueiro necesite de lecturas novas.

- César Antonio Molina, “Bolas de nieve”, pp. 17-18.
César Antonio Molina relata como Cunqueiro era afeccionado a coleccionar bólas de cristal que ao seren viradas inúndanse
de falsas folerpas e que serven de recordo de lugares visitados. Indica tamén que unha destas bólas de
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Cunqueiro, a que lembraba á vila de Carcassonne, fora esnaquizada por un neto do mindoniense e que entón el lle regalou
outra igual.
- Loïc Fravalo, “La Bretaña imaginada”, p. 18.
Indica os vencellos que tivo Cunqueiro coa Bretaña francesa e destaca que este pobo estivo moi presente na súa
imaxinación e mais o mindoniense sempre se mostrou incrédulo respecto ao maleábel concepto do celtismo.
- Xesús Alonso Montero, “Poeta en catalán”, p. 19.
Detállase que Cunqueiro foi un poeta alófono en catalán cos poemas “Cantiga catalana” (1935) e “La nit es bruna” (1963),
que estivo inédito ata 1991. Asemade reprodúcese o facsímile de “La nit es bruna” así como a súa versión galega.

- Claudio Rodríguez Fer, “Cunqueiro ante Manuel Antonio”, p. 20.
Sinálase que Cunqueiro contribuíu decisivamente ao vangardismo galego con Mar ao norde (1932), Poemas do sí e non
(1933), á parte dos ingredientes vangardistas xa presentes en Cantiga nova que se chama riveira (1933), e mais
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coas publicacións vangardistas Galiza ou Papel de color. Tamén se enfatiza a incidencia de Manuel Antonio sobre o
Cunqueiro vangardista.
- Olga Novo, “Volverei aínda que co vento te foses…”, p. 21.
Reflexiona sobre a visión poética da morte en Cunqueiro apoiándose en Spinoza, Otero Pedrayo ou Rilke así coma nos
propios versos do escritor de Mondoñedo.
- César Morán Fraga, “O surrealismo na fronteira imprecisa do poeta e narrador”, pp. 22-23.
Reproduce algúns treitos da entrevista que en 1981 lle fixera a Cunqueiro en Vigo e analiza as características da súa
narrativa e poesía. Detense nas súas fontes surrealistas –Alberti e Paul Éluard–, exemplificando con versos tirados de
Cantiga nova que se chama riveira (1933) e Poemas do sí e non (1933), no seu seguimento a Manuel Antonio e na súa
arquitectura poética destacando a incorporación de termos abstractos e imaxes.
- Camilo Fernández Valdehorras, “Da parte da trabe de ouro”, pp. 24-25.
Ampla reflexión sobre os ensaios “Imaxinación e creación” (1963) e mais “As mil caras de Shakespeare” (1964), de
Cunqueiro, nos cales se pode basear unha teoría hermenéutica da súa producción literaria. Detense tamén na
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importancia da imaxinación e destaca que a literatura de Cunqueiro formula simbolicamente as tensións existenciais que
xorden da busca de autonomía vital e espiritual do ser humano fronte á transcendencia.
- María Xesús Nogueira, “A saudade da branca señor”, pp. 26-27.
Comeza sinalando que en Cunqueiro se consolidou a súa identificación coa estética neotrobadoresca eclipsando así a súa
restante producción poética. Destaca que cómpre ter moi presente o seu papel renovador cos poemarios Mar ao norde
(1932), Poemas do sí e non (1933) e a seguir describe Cantiga nova que se chama riveira (1933) e Dona do corpo delgado
(1950). Remata destacando que cultivou na década dos trinta o neotrobadorismo con gran liberdade expresiva e que despois
“seguiu a dialogar coa tradición trobadoresca ao longo da súa traxectoria literaria”.
- Dorinda Rivera Pedredo, “O dantismo de Cunqueiro”, p. 28.
Fala da devoción de Cunqueiro por Dante e repasa outros nomes nos que se pode ollar esta influencia como en Ezra Pound,
T. S. Eliot ou Risco. Describe o dantismo cunqueiriano e asemade sinala que Cunqueiro nos legou “unha novidosa
acordanza dos personaxes e dos argumentos dantescos”.
- Francisco Fernández del Riego, “Lembranza do vello amigo”, p. 29.
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Francisco Fernández del Riego detalla neste artigo as súas vivencias en Mondoñedo con Álvaro Cunqueiro onde falaban
nas feiras e festas sobre a lingua galega.
- Víctor F. Freixanes, “O escritor nos periódicos”, pp. 30-32.
Artigo que se centra na descrición do Cunqueiro xornalista. Diferencia dúas dimensións no seu xornalismo: a de xornalista
e mais a de escritor en xornais –con colaboracións asinadas, ensaios e mesmo creación literaria–. Xébrase esta producción
xornalística en tres períodos, o primeiro ata 1936, o segundo entre 1936 e 1947 –Era Azul, El Pueblo Gallego, etc.– e mais
a súa última etapa, “a máis feliz para as letras”, dende 1947 ata a súa morte: La Noche, Faro de Vigo ou La Voz de Galicia.

- Carlos Fernández, “Cunqueiro en la Voz”, p. 33.
Amósanos as diferentes series coas que Cunqueiro colaborou con La Voz de Galicia: comezou en marzo de 1952 con “De
mi país” e durou un ano, e sucesivamente foi substituída por “Relatos imaginarios” (entre 1953 e 1954), “Tiempo presente”
(1955), “El mundo y su sombra” (1956) e finalmente en 1958 con “Una ventana”.
- Xosé Manuel García Vázquez, “O dominio da palabra”, pp. 34-35.
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Repasa a faceta de colaborador radiofónico de Cunqueiro, da que sinala que está situada nun terceiro plano trala literatura e
a prensa escrita, e afirma que comezou con esta faceta nos anos cincuenta mais que só se limitou a colaborar con dúas
emisoras públicas daquela altura: Radio Nacional de España –entre 1956 e 1981 con 309 colaboracións– e Radio JuventudLa Voz de Vigo –entre 1958 e 1962-. Tamén sinala que Cunqueiro adaptou radiofonicamente O soño dunha noite de verán
de Shakespeare e que trala súa morte se fixeron adaptacións das súas obras para a radio como Romeu e Xulieta en 1982, O
incerto señor don Hamlet ou A noite vai coma un río, ambas en 1985.
- X. L. Franco Grande, “Outro Álvaro Cunqueiro”, p. 36.
Describe e caracteriza algúns dos pequenos textos ocasionais, que cualifica como “rápidos lóstregos imaxinativos”, que
Cunqueiro escribía nos pés de fotos ou en pequenas notas manuscritas. Asemade, o autor deste artigo avoga por reunir
todos estes textos en un ou varios volumes para contribuír “á comprensión deste escritor único”.
- Carlos Casares, “Un escritor manipulado”, p. 37.
Reflexiona sobre o “Purgatorio” ao que foron sometidos Cunqueiro, Otero ou Risco –por teren eloxiado a Franco ou por
seren conservadores– polo mundo literario galego fronte a Celso Emilio Ferreiro, que pese a ter poemas de eloxio ao
dictador fascista, nunca pasou por este Purgatorio.
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- Siro López, “Corpo e obra de caricatura”, pp. 38-39.
Co apoio de deseños sobre Cunqueiro, fálase do estímulo da súa obra e mais do seu riso como as principais “tentacións”
para os caricaturistas que tencionaban retratalo e tamén indica que non lle gustaba que o cualificasen de humorista.

- Xosé Fernández Armesto Faginas, “O Cunqueiro que está por vir”, pp. 40-41.
Comeza a falar da dificultade que hai para arrecadar un inventario completo da biografía e mais das obras de Cunqueiro,
dado que escribiu miles de artigos en máis de 50 publicacións e anuncia que aínda teñen que saír do prelo numerosas
publicacións e colectáneas que nos acheguen a un Cunqueiro amante dos animais, que facía tarot en man ou prognosticaba
resultados de partidos de fútbol, etc.
- Blanca-Ana Roig Rechou, “Cronobiografía”, pp. 42-43.
Repaso detallado polas datas máis significativas da biografía de Álvaro Cunqueiro que se agrupan en anos dende 1911,
cando nace en Mondoñedo, ata 1981, ao morrer en Vigo.
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- Eulalia Agrelo Costas, “Bibliografía primaria”, pp. 44-45.
Escolla bibliográfica, por orde cronolóxica, dos xéneros canónicos –poesía, narrativa e teatro– da obra literaria de
Cunqueiro, tanto en galego coma en español. Tamén se recollen os libros de cociña e de viaxes así como as diferentes
publicacións das súas obras completas.
- Isabel Mociño González, “Bibliografía secundaria”, pp. 46-47.
Recóllense as monografías e ensaios literarios que desenvolven na súa totalidade algún aspecto da vida ou obra de Álvaro
Cunqueiro. Tamén se inclúen os estudios colectivos, homenaxes –en revistas e xornais –, congresos e, finalmente, as
historias da literatura, enciclopedias, diccionarios e mais repertorios bibliográficos onde se trata ou se cita a súa obra.

______, “Curros Enríquez. 150 anos do nacemento. A conciencia cívica”, La Voz de Galicia, 13
setembro 2001, pp. 1-24.
Suplemento especial editado polo xornal galego e coordinado por Tucho Calvo co que se lle quere render unha homenaxe a
Manuel Curros Enríquez con motivo do sesquicentenario do seu nacemento. Nel colaboran os intelectuais galegos máis
importantes que se ocuparon nalgún momento da vida e obra do poeta de Celanova,
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acompañando os artigos con abondoso material gráfico como fotografías persoais, ilustracións da súa época ou mesmo a
reproducción das portadas das súas obras, ademais dunha biobibliografía que aparece sen asinar e a reproducción na
contraportada do poema “A unha rapaza”, do que se explica que foi publicado en 1938 na revista Cultura Gallega da
Habana que o daba a coñecer entón nunha reproducción manuscrita do propio Curros Enríquez. Tamén se anuncia a
publicación por parte de La Voz de Galicia dunha antoloxía con doce poemas de Curros Enríquez. As colaboracións neste
suplemento son as que seguen:
- Xesús Alonso Montero, “Unha voz radical fronte ó paso do tempo”, p. 2.
Gábase a figura do escritor e periodista celanovense, Curros Enríquez. Logo de apuntar a importancia que acada o
coñecemento da súa vida e obra no mundo literario dáse a coñecer a celebración do Congreso Internacional Curros
Enríquez celebrado na súa cidade natal. Así mesmo, alúdese á influencia que os versos do autor tiveron en toda a
colectividade galega e menciónase a importancia que acada a súa Antoloxía Poética como ferramenta de conciencia crítica
e xusticeira. Finalmente, alúdese á reedición da coroación de Curros Enríquez no Teatro Rosalía de Castro na Coruña.

- Francisco Fernández Del Riego, “Galeguismo e Progresismo”, p. 3.
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Comeza resaltando a un Curros loitador pola liberdade do pobo galego en época de crise. Alúdese ao gran relevo que as
súas composicións acadaron na paisaxe literaria de Galicia e destácase o seu progresismo modernizador da sociedade. Para
concluír, coméntanse algúns dos aspectos formais tratados na súa obra subliñando a riqueza do idioma empregado que o
leva a converterse nunha das primeiras figuras do Rexurdimento galego.
- Elisardo López Varela, “Poeta cívico de Galicia”, pp. 4-6.
Comézase aludindo a algunhas das primeiras composicións poéticas de Curros Enríquez nas que o autor se identificaba cos
problemas que estaba sufrindo o país nunha época marcada pola emigración. A continuación, dáse conta dos premios que o
autor recibiu e as publicacións que se levaron a cabo das súas composicións. Así mesmo, faise eco da temática da súa obra,
marcada por un catolicismo anticlerical defensor da relixiosidade da vida cotiá e dos pobres. Alúdese, a Aires da miña terra
como o primeiro libro poético do autor publicado en 1880 e faise referencia ás tres edicións deste libro e aos graves
problemas que trouxo a súa publicación. Recóllense, a continuación, algúns datos sobre o Divino sainete, obra que saiu á luz
en 1888, como unha crítica da Igrexa Católica como institución. Sinálase tamén que Rosalía de Castro, Luciano Puga e
mesmo as cidades da Coruña e de La Habana están presentes nas súas composicións. Finalmente, dáse conta da ideoloxía
prerrexionalista e prenacionalista que marcou a vida do autor converténdoo “no poeta cívico de Galicia, defensor do pobo”.

- Justo Beramendi, “O Rexonalismo republicano de Curros”, pp. 7-8.
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Comézase facendo unha breve panorámica do que foi o movemento Rexonalista en Galicia. Alúdese a Curros Enríquez
entre os integrantes do movemento. Faise un breve repaso pola súa ideoloxía política como defensor do pobo e do
anticlericalismo expresado nas obras Aires da miña terra e O divino sainete. Recóllense algúns dos seus versos, entre eles
os que o autor dedica á chegada da primeira locomotora nos que se resume o seu progresismo. Finalmente, alúdese á súa
estancia en Cuba, onde viviu os últimos anos da súa vida defendendo o rexionalismo galeguista e promovendo a creación
da Academia Galega.
- Xosé R. Barreiro Fernández, “Republicanismo, internacionalismo e galeguismo”, p. 9.
O artigo comeza cuestionándose por qué tiveron que ser Rosalía e Curros Enríquez os primeiros en rebelarse contra a
situación que atravesaba o pobo galego. Danse a coñecer os grandes compromisos que Curros asumiu na súa vida: nun
primeiro momento, un republicanismo federalista marcado pola morte do xeneral Prim, máis tarde, un internacionalismo
que lle permite darse conta da situación precaria que atravesaba Galicia e, por último, destácase a súa defensa da autonomía
de Galicia. Para concluír sinálase que a obra literaria de Curros se ve marcada por unha nova temática e un novo estilo
invadidos pola ideoloxía política do autor.
- X. L. Franco Grande, “Denuncia, defensa, condea e absolución”, pp. 10-11.
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Dáse conta de que malia a defensa que Paz Novoa levou a cabo do libro Aires da miña terra, de Curros, o autor foi
condenado por escribir unha obra que o bispo de Ourense considerou escandalosa e blasfémica. Logo, alúdese a que a
sentencia foi recorrida á Audiencia da Coruña e defendida polo avogado Luciano Puga Blanco que ao final conseguiu
gañar o preito.
- Olaya F. Guerrero, “Curros Enríquez, o poeta comprometido”, p. 12.
Recóllense as palabras de Xesús Alonso Montero que fala da súa experiencia como lector, estudioso e defensor da poesía
de Curros Enríquez. Dáse conta da organización que Alonso Montero levou a cabo para realizar en Celanova un congreso
sobre o mundo literario e a vida cotiá de Curros Enríquez. Destácanse as tarefas de Curros como xornalis ta e critícase a
situación actual que están vivindo os medios audiovisuais e a literatura galega á que cualifica de ser “ un feito moi
minoritario”.
- Víctor F. Freixanes, “Unha vida nas redaccións”, pp. 14-15.
Céntrase na vida profesional e a ideoloxía de Curros Enríquez que aparece recollida nos xornais. Cita e recolle algúns
aspectos das catro etapas que se poden diferenciar na súa biografía xornalística: a súa iniciación en Madrid, a etapa ourensá
e a súa volta a Madrid. Así mesmo, dá conta dos xornais nos que colaborou dirixindo críticas á coroa
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e defendendo o republicanismo. Por último, alude á súa estancia en Cuba onde loita polo rexonalismo autonomista e a
defensa dos intereses de Galicia.
- Ramiro Fonte, “Volver a Curros”, pp. 16-17.
Comézase facendo unha evocación de Rosalía de Castro e Curros Enríquez como modelos a seguir e verdadeiros
monumentos literarios da nosa modernidade lírica. Así, no artigo, cualifícase a Curros como un autor clásico moderno e
inténtase responder a cuestións como: ¿En qué pode axudarnos a súa lectura?, ¿por que, de novo, un dos seus libros? e ¿por
que Curros é o noso comtemporáneo?.
- Camilo Fernández Valdehorras, “A lira torva e a musa dramática”, pp. 18-19.
Comeza facendo unha breve panorámica da vida de Curros Enríquez cualificando a súa persoa de “enxebre cantor”, “vate
cívico” e de “rebelde” defensor do “Lira” do pobo galego. Así mesmo, os seus versos aparecen recollidos baixo o nome de
“torva” onde sobresae a crítica aos intereses das clases dominantes. A continuación, ademais de mencionar a saída á luz dos
seus dous libros, Aires da miña terra e O divino sainete, danse a coñecer os aspectos máis salientábeis e os títulos máis
destacados das súas composicións poético-dramáticas.
- Chema Paz Gago, “O milagre do triunfo audiovisual”, pp. 20-21.
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Céntrase na fortuna artística que o poema “A Virxe de Cristal” de Curros acadou no eido do espectáculo audiovisual, tanto
teatral coma fotográfico e cinematográfico. Así menciona cómo se levou a cabo a posta en escena dos poemas nos medios
audiovisuais da época e refírese á participación dunha reportaxe fotográfica no Concurso Exposición Regional de
Fotografías, organizado por Modesto Fernández González, e da que foi gañadora. Tamén apunta que a versión
cinematográfica de 1926, ideada polos irmáns Saturio e Manuel Lois Piñeiro, tivo menos fortuna e foi pouco valorada pola
crítica e o público. A versión teatral sinala que se fixo en Buenos Aires e que foi publicada polas Escuelas Graficas del
Colegio Pío XI. Salienta o éxito e a vixencia da obra durante o século pasado en ultramar, especialmente pola preferencia
que actores galegos de grande éxito como María Casares ou Tacholas tiñan por esta peza. Remata aludindo mesmo ás
emisións radiofónicas que se fixeron de moitos dos seus poemas e demandando a volta á poesía de Curros plenamente
vixente aínda hoxe.
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Casas, Arturo, “Ultimidades poéticas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo
2001, pp. 2-3.
Sinala que a poesía galega actual é un feito cultural illado socialmente e destaca que faltan dúas empresas moi importantes
para que este xénero funcione mellor, revistas poéticas e un centro que atenda á documentación do fenómeno poético e aos
intercambios que se poden producir neste campo. Respecto ás revistas comenta que no último cuarto do século XX, Galicia
foi incapaz de crear revistas eficaces, xa que as que xa hai di que son insuficientes e con actuacións nada proveitosas. Por
outro lado, sobre o centro que el chama “Centro Internacional da Poesía”, cre que estamos nun lugar do planeta que nos
lexitima para ter un centro destas características, que se encargaría de documentar as variantes históricas e culturais
poéticas e de levar a cabo intercambios. Sinala ademais que neste centro terían cabida tanto os poetas cos seus poemas
como os críticos. Despois disto fai unha pequena achega á poesía galega actual, aclarando que baixo esta etiqueta inclúe a
todos os autores que publican neste momento, e non só os autores máis novos. Aclara tamén que dentro das distintas
tendencias que se poden observar prefire aquelas máis innovadoras, as que respoden a “poéticas experimentais, de busca”.
Por último aludindo específicamente á crítica, cre que non se establece un diálogo suficiente entre esta, ou entre esta e os
distintos sectores, apuntando ademais que o número de teses de doutoramento sobre a poesía contemporánea segue sendo
moi baixo, sendo isto un correlato da insuficiente investigación que nese eido produce o profesorado competente.
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Castro R., Xavier, “Unha rareza bibliográfica recuperada”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 58, 7 xaneiro 2001, p. 8.
Ofrécese un breve comentario sobre A saudade nos poetas gallegos (2000) de Ramón Cabanillas, en edición de Eladio
Rodríguez González, recuperada, en edición facsimilar, polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,
da man de Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo. Sinálase que se trata dun volume no que se recollen traballos sobre
“a saudade, referente constante en moitos escritores e pensadores galegos e portugueses”.

______, “Cartas de galegos con Miguel de Unamuno”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
63, 11 febreiro 2001, p. 8.
Achega ao Epistolario galego de Miguel de Unamuno (2000), editado polo centro Ramón Piñeiro e que está a espertar un
grande interese. Tamén se destaca a importancia desta obra tanto polo gran número de correspondentes como pola
variedade de temas tratados. Asemade chámase a atención sobre o feito de que dúas cartas de Aquilino Iglesia Alvariño e
Galo Salinas Rodríguez estean escritas en galego. Termínase subliñando a gran cantidade de información que achega esta
obra.
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______, “A voz de Taramancos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001,
p. 8.
Estudio de Cantos caucanos (2000), de Antón Avilés de Taramancos, no que se comeza por salientar a importancia da
figura deste autor para a literatura galega para, a seguir, analizar este poemario. Así, explícase que se trata dunha edición
bilingüe, que se xustifica como o xeito de achegarse ao público iberoamericano. Asemade, saliéntase a presencia da
paixón, de distintas voces e do intimismo ao longo das composicións. Por último, resáltase que a obra inclúe diversas
fórmulas como a elexía,a crónica ou o himno.

______, “Unha extraordinaria publicación arredor de Castelao”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 65, 25 febreiro 2001, p. 5.
Princípiase informando da inauguración en San Domingos de Bonaval dunha exposición adicada á figura de Castelao, a
partir da que se achega á edición dun volume trilingüe que contén abondosa información sobre este autor. Sobrancéanse
algunhas das colaboracións presentes que se recollen nesta obra e que se achegan tanto ao mundo artístico como literario
cultivado por Castelao. Remátase destacando a utilidade de dous apartados deste libro adicados á cronoloxía e á
bibliografía do rianxeiro.
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______, “Seituras íntimas do poeta”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 4 marzo 2001,
p. 8.
Comézase louvando o labor levado a cabo pola librería Follas Novas de Santiago mediante a colección de poesía “Libros
da Frouma”, na que se editou Perdida luz de Víctor Campio Pereira que conforma o número catorce. Tamén se salienta que
esta antoloxía contén máis da metade das composicións deste autor. Asemade, analízase a estructura desta obra afirmando
que mistura formas tradicionais con outras máis innovadoras, para rematar sinalando a presencia “máis íntima do eu” e
louvando as poesías presentes neste volume.

______, “Recuperación da obra galega de Aurelio Ribalta”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 70, 1 abril 2001, p. 10.
Comézase destacando a conveniencia de recuperar textos que por diversos motivos permanecen no esquecemento. Sitúase
nesta liña investigadora a obra recensionada, así como todas aquelas publicadas polo Centro Ramón Piñeiro na colección
“Narrativa recuperada” que dirixe Modesto Hermida. Coméntanse os escritos de Aurelio Ribalta contidos no libro,
ofrecendo, ademais, algúns datos que recrean o contexto histórico e cultural no que debemos situar os traballos deste autor.
Finalmente, saliéntase a oportunidade do estudio por permitirnos descubrir o labor dun autor “inxustamente agochado na
indiferencia e despreocupación”.
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Cordal, Xabier, “Magnoli@s”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001, p.
5.
Refírese ao significado que acadou o poemario Con pólvora e magnolias (1976), de Méndez Ferrín. Sinala os valores que
agacha a obra alén da propaganda. Por unha banda interpreta que se trata do diálogo entre a derrota e a decadencia persoal e
a emerxencia social, e así para a estética de Álvaro Cunqueiro “fabrícalle o autor ourensán un sumidoiro xordo para as
damas e a lírica requeté, e permite que Herba aquí ou acolá (1980) tome terra, como a muller de Seraogna, condición
indispensábel para que avivezan as flores”. Ademais sinala que Ferrín despide o franquismo con esta obra “medio política
de ton elexíaco” e comeza unha nova época para a poesía galega que Cordal identifica cunhas “decadencias furibundas”.
Con respecto ao nome para a xeración aposta por “xeración do dobre cero” que lle parece mellor que “do novo milenio” ou
“Poesía 2000”.

______, “A cifra dourada”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 369, 31 maio 2001, p. 7.
Fai unha lectura de Pensa nao (2000) de Anxo Angueira, dende a análise da épica, da que o realismo é parte indisociábel, e
do papel da linguaxe como personaxe fundamental da novela. Neste sentido, non comparte certas críticas que desprezaron a
riqueza léxica da obra por dialectal e complicada e, por último, gaba o feito de Angueira
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presentar a obra ante a súa xente de Manselle, recuperando para eles a memoria e fuxindo da endogamia dos círculos
literarios.
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Darriba, Manuel. “O alemán que tan ben troba”, El Progreso, “Cultura”, 7 xaneiro 2001, p. 75.
Describe Pêle-mèle fel (2000), de Franck Meyer coma un manxar exquisito. Sinala que o autor deste libro é un excelente
traductor ao galego e isto unido “a un envexábel sentido do ritmo” fan que este poemario “erótico de mesturas confusas”
consiga unha “mestría expresiva desarmante”. Tamén destaca a influencia de Brinkman e do galego Lois Pereiro na obra de
Meyer.

______, “Perversións da especie bélica”, El Progreso, “Cultura”, 21 xaneiro 2001, p. 75.
Destácase a innovación que supón o narrador de O gran caderno (2000) de Agota Kristof. Apunta que son dous xemelgos
os que narran a crueldade e violencia da guerra, onde o humor negro reflicte a conducta demente dunha sitación bélica.
Considera que é unha novela europea que polo seu significado “trascende calquera tipo de acotación”.
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Domínguez Prieto, X. M, “Homónima”, O Correo Galego, “Lecer”, 17 xuño 2001, p. 17.
Coméntase a novela Homónima de Antón Rivero Coello, gañadora de Vº Premio Álvaro Cunqueiro de Narrativa. Destácase
a división en capítulos da mesma e algunhas das características que estes presentan. Faise unha pequena introducción á
misteriosa historia da novela que xira ao redor do escritor Xesús Paradela Soneira e os misterios que descobre na procura
de homónimos. A continuación, ponse énfase no aspecto formal, onde se fai referencia á linealidade e á minuciosidade con
que está escrita a obra ademais da orixinalidade que posúe ao cederlle grande importancia a aspectos coma o tempo, a
linguaxe utilizada ou as reflexións metaliterarias. Finalmente, alúdese á importancia que acada a autorreferencia na historia
gracias á continua mención de lugares como a Limia ou Ourense.
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Eiré, Xosé M., “Un escritor na encrucillada”, A Nosa Terra, nº 968, “Guieiro Cultural”, 4 xaneiro
2001, p. 24.
Fai un achegamento á figura de Manuel Rivas comezando cunha pormenorizada relación das súas obras e salientando que é
¿Que me queres amor? (1995) a obra que o consagra definitivamente. A partir de aquí fala dun Manuel Rivas “escritor” e
doutro que nace ao seu carón, un “relacións públicas” que aparece en todos os medios. Logo faille unha dura crítica
“formal” a A man dos paíños(2000) na que o interliñado, ao seu ver, é excesivo, que o número de letra é tamén moi alto e
critica tamén as fotografías que aparecen no medio dos dous contos que conforman o libro. Do primeiro, "A man dos
paíños”, di que é unha obra coral, non de protagonista, ambientada non só en Londres senón tamén en Galicia, que nos
amosa “o humano vitalismo dos derrotados na vida”, os mariñeiros e emigrados, o seu orgullo, a inadaptación... Desta
primeira historia afirma que está ben escrita e resolta, opinión que vai cambiar respecto ao segundo dos contos: “Os
náufragos”, no que ten unha sensación de “amoreamento, de apontamento sen rematar...” e “pérdese a narratividade coa que
comezaba”. Remata cunha crítica a Ela, maldita alma (1999) da que di que era “o máis frouxo” de Rivas ata que sae do
prelo A man dos Paíños, porque “as editoriais queren vender” e Rivas “vende”. Finalmente, quéixase desta situación
manifestando que “a literatura galega merece outro trato”.

______, “Magna novela”, A Nosa Terra, nº 970, “Guieiro cultural”, 18 xaneiro 2001, pp. 27-28.
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Comeza bromeando coa expectación que espertara a publicación de Ébora, afirmando que a súa calidade é unha resposta a
todos aqueles que agardaban unha mala novela de Xosé Carlos Caneiro. Salienta que o autor acadou “a conxunción da
beleza formal do discurso cunha historia vitalista e moi gozosa para o leitor”. A seguir, enumera a longa lista de referencias
que manexa a novela: filosóficas, como o existencialismo vitalista; literarias, dende a Odisea de Homero ou de Joyce ata os
Cien años de soledad de García Márquez; musicais ou cinematográficas. Máis adiante, relata as dúas liñas argumentais da
obra: por unha banda, o periplo de cinco aventureiros na procura da felicidade e, pola outra, os acontecementos e personaxes
da cidade de Ébora. Comenta as diferencias estilísticas coas outras novelas do autor, así como a homenaxe que realiza á
literatura. Finalmente, remata declarando que unha “novela así, para a literatura galega é un auténtico tesouro”.

______, “Narrativa funcional”, A Nosa Terra, nº 974, “Guieiro cultural”, 15 febreiro 2001, pp. 27-28.
En primeiro lugar, cuestiona a calidade dos actuais premios literarios que se dan en Galicia, en relación coa novela que
trata, As rulas de Bakunin (2000), gañadora do XII Premio de Novela Manuel García Barros. Conta o argumento da obra,
centrándose na importancia que ten un libro encadernado en pel de vaca que pasa de xeración en xeración da familia
protagonista. Critica que ese libro, do que se reproducen partes, estea escrito en castelán, co argumento de que na ficción
literaria non fai falla seguir estrictamente as regras do realismo. Comenta que a novela ten unha historia e estructura moi
traballadas, pero o fragmentarismo narrativo e a frialdade do narrador fai que o
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relato “perda entidade” e “se volva intrascendente”. Cara ao remate recoñece que o autor acada o seu obxectivo, unha
“leitura agradábel e cómoda”, pero cuestiona o valor literario desa caste de traballos.

______, “Do infortúnio á felicidade. O clube Dalmara”, A Nosa Terra, nº 976, “Guieiro Cultural”, 1
marzo 2001, pp. 27-28.
Achega á obra de Xosé Carlos Caneiro (Verín, 1963), partindo da análise de cinco novelas: O infortunio da soidade(1992),
Un xogo de apócrifos(1997), Tal Vez melancolía (1999), Os séculos da lúa(1999) e Ébora(2000). Salienta que a busca da
felicidade e do amor son os dous eixos principais da súa obra. Engade que xunto a eles, están o amor á palabra, á lingua, en
definitiva, á literatura. Ademais sinala que a mestura entre o clasicismo neobarroco e a modernidade, os neoloxismos, os
diálogos, o ritmo, o didactismo ou as referencias mitolóxicas son constantes que definen e axudan a tipificar a súa obra. En
canto aos recursos estilísticos, destaca o uso das parénteses, dos dous puntos e das interrogacións nos remates oracionais,
así como as notas a pé de páxina, que deixan entrever a presencia do autor, confundida esta coa dun supranarrador. Analiza
polo miúdo a trama argumental das cinco novelas, adentrándose na densidade psicolóxica dos personaxes. Apunta que
Nicolás Odín Pingallo Erreprima, -o protagonista desquiciado que naceu sete veces en O infortunio e unha máis en Ébora-,
Libardino, -o Pirata-, Sor Berta, Tintoretto ou Mercedes, son tan só uns poucos deses seres desequilibrados, invadidos pola
loucura, que viven en lugares ficticios, e que teñen como único obxectivo a procura da felicidade,
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superando así as angustias existenciais que impiden a plena realización persoal. Ao seu ver Caneiro logra este obxectivo
gracias a unha “literatura balsámica”, “única terápia realmente redentora”.

______, “A casa animada”, A Nosa Terra, nº 980, “Guieiro Cultural”, 29 marzo 2001, p. 27.
Aproximación á novela Casarriba (2000) de Eulóxio R. Ruibal, coñecido sobre todo no eido da dramaturxia. Apunta que a
novela, editada por Espiral Maior, se presenta encadrada en dous informes que poñen ao lector sobre aviso de que algo
anormal acontecerá ao longo dos 29 capítulos nos que se artella a obra. Asegura que a anormalidade vén dada pola
humanización da casa na que viven os protagonistas da novela: Lilaila, Cilistro, o Presidente, o home dos mil nomes, o
Chufón, Sina, entre outros. Ademais salienta que a tenrura e a humanidade son as características que definen eses
personaxes cos que o lector axiña atopa comunicación. Sinala que alegría e traxedia chegan a convivir nunha casa na que
teñen tanta vida os seres, en principio inanimados, coma os animados. Eiré destaca a calidade do discurso por riba
dalgunhas erratas que contempla a publicación, xa que a novela rende especial importancia á oralidade, á variedade e á
presencia dosificada e equilibrada de elementos fantásticos.

______, “Pasaban por alí”, A Nosa Terra, nº 983, “Guieiro Cultural”, 19 abril 2001, p. 23.
Breve análise do libro Velada do billarista (Premio Manuel Lueiro Rey, 2000), de Manuel Darriba. Sinala que a obra, un
total de 89 páxinas de gran calidade, se encadra nun realismo puro e actual, xa que se conta o día a día
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dunha maneira fresca e amena. Afirma que para iso Darriba se vale de varios narradores co gallo de achegar notas de
contraste e multiperspectivismo que fagan participar ao lector dun xeito activo á hora da lectura. Apunta que o volume
contén catro historias que gardan relación entre si, como xa acontecía en obras anteriores do autor, por exemplo, en
Outonos espectaculares (1998). Asemade destaca que a soidade urbana é o leit-motiv da novela. Indica que o escenario se
localiza en Lugo, pero o ambiente podería extrapolarse ao de calquera cidade. Manifesta que no primeiro relato se
presentan todos os personaxes e que no último agroman de novo todos os aconcementos dun xeito integrador, sinalando
que o obxectivo é mostrar a simultaneidade coa que ocorren os feitos e establecer a complicidade entre personaxes e lector.

______, “Días derradeiros”, A Nosa Terra, nº 986, “Guieiro Cultural”, 10 maio 2001, p. 27.
Aproximación á obra Quen faga voar (2000), editada por Laiovento. Segundo Eiré, a obra de Xosé Vázquez Pintor trátase
dunha novela da enfermidade, xa que a vida dos protagonistas (Velasco, Camilo, Prudencio e Xiz) transcorre no cuarto dun
hospital, concretamente o número 205 do Hospital Xeral Obradoiro. Sinala que o único contacto co resto do mundo pasa
pola ventá dese cuarto, que lles permite acceder, dende a imaxinación, á outra parte da vida, á da normalidade. Sinala
tamérn que arredor de Velasco, ancián doente de cirrose, e dos outros tres enfermos, se tece un nó de relacións humanas
que vai dende os propios familiares ata o persoal sanitario do hospital. Salienta que o lado positivo o achegan os enfermos,
os acompañantes e as ATS, mentres que os médicos representan o lado máis escuro. Indica que valores como a
fraternidade, a amizade ou o compañerismo están presentes en todo momento
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nesta novela de contido humanista que comeza polos vieiros do realismo para adentrarse logo nos da ficción, sen chegar de
todo ao onírico. Destaca tamén que o lirismo, a versatilidade estilística, a configuración dos personaxes son algunhas das
virtudes destacábeis nunha obra, artellada en sete capítulos, a xeito de mecanoscrito, na que cobra importancia a técnica do
fragmentarismo combinada coa presencia dun narrador omnisciente.

______, “Novas paisaxes para as flores”, A Nosa Terra, nº 989, “Guieiro Cultural", 31 maio 2001, p
27.
Achégase á editora Retagarda Edicións, creada nos últimos meses do 2000. A peculiaridade desta editora é a de empregar
os disquetes como soporte para os discursos literarios. O autor reflexiona sobre o libro tradicional e sobre as achegas
tecnolóxicas que proporciona o mundo da interrede. Menciona os primeiros títulos que viron a luz polo sistema de
Retagarda Edicións: Os veos da paisaxe, de Eduardo Estévez, O libro dos cans, de Estevo Creus e Ícaro de Rafa Villar. Do
primeiro subliña o seu carácter descritivo e interpretativo, a procura na memoria das cousas e a pureza dos versos; do
segundo, o minimalismo, as pegadas cubistas, a presencia dos debuxos e a cousificación da poesía; e do terceiro, a
suxerencia e a proximidade do poeta. Eiré ilustra os seus comentarios con extractos dalgúns dos poemas destes tres autores.

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

______, “Celebración da vida e da palabra”, A Nosa Terra, nº 991, “Guieiro Cultural”, 14 xuño 2001,
pp. 23-24.
Comeza aludindo ás obras Fábrica íntima (1991), A torre da derrota (1992), Erros e Tánatos (1996) e Elucidario (1999)
de Gonzalo Navaza para logo facer un percorrido descritivo polos trinta e tres poemas que integran Libra (2000). O crítico
acha que neste poemario Navaza homenaxea todo o que foi importante na súa vida pasada e que representa unha clara
homenaxe á literatura galega. Salienta, exemplificando con versos do poemario, que -di- é unha obra vitalista e variada,
inzada dunha poesía gozosa e madura.

______, “Corazón basco. A poesia basca a finais do século XX”, A Nosa Terra, nº 995, “Guieiro
Cultural”, 12 xullo 2001, pp. 23-24.
Comeza aludindo ás eleccións vascas, para analizar a continuación o poemario bilingüe galego-éuscaro A ponte das
palabras, Hitzeko zubia (2000). Indica que esta antoloxía de trinta e oito autores euscaldúns é a primeira tentativa rigorosa
de achegamento á poesía vasca da década 1990-2000. Alude a que no libro se dá unha mínima información de cada
escritor, que aparecen en orde alfabética e que a maioría deles naceu na década dos sesenta e setenta. Finalmente apunta
algunhas das características da poesía desta escolma.
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______, “Outra aventura máis”, A Nosa Terra, nº 997, “Guieiro Cultural”, 27 xullo 2001, pp. 27
28.
Sublíñase que Antón Riveiro Coello coida especialmente as estructuras das historias que incorpora aos discursos nas súas
novelas, como se pode ver en Homónima (2000). Descríbese esta obra, detallando o seu argumento, destacando a súa
traballada secuencialización, que se reflicte nunha “calculada distribución da história”, en trinta e sete capítulos. Lóase a
súa pretensión de ofrecer unha lectura sen atrancos, mais critícase que deste xeito a novela fica como “nunha aventura
máis”.

______, “Contar todo”, A Nosa Terra, nº 1002, “Guieiro Cultural”, 4 outubro 2001, p. 23.
Aproximación á novela Adeus India, adeus (2000), galardoada co Premio da Crítica. Despois de indicar o argumento, os
personaxes, o tempo e o espacio da novela, analízase de xeito pormenorizado a estratexia discursiva, que se caracteriza por
contar todo, provocando unha novela lenta na que a intriga se esvaece por momentos. Céntrase logo nas incorreccións
lingüísticas e nas deficiencias literarias que caracterizan a obra.
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García, Rodri, “Unha carta”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 xaneiro 2001, p. 31.
Céntrase no comentario de A man dos paíños (2000) de Manuel Rivas, obra que define coma “unha carta dun emigrante”,
pasando logo a dar algúns detalles dos personaxes. Comenta tamén que é unha obra curta que Manuel Rivas xa publicara
nun xornal en Madrid. Considera que o “Album furtivo”, fotografías inseridas entre as dúas historias, “é unha proba de que
es espabilado e tes imaxinación”. En analoxía cunha Cantiga de berce, dille a Rivas que ten con el un pobo que dorme e
que deposita nel a súa confianza. Acaba dicindo que os galegos soñan co día de Rivas en Estocolmo recibindo o Nobel.
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Giráldez, J. M. A., “Volverás a Mossbawn”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29
abril 2001, p. 14.
Infórmase da aparición dun novo poemario do escritor irlandés Seamus Heaney titulado Electric Light. Cítanse os títulos de
traballos anteriores que foron traducidos ao galego como Traballo de campo, publicado dentro da colección “Ablativo
Absoluto” de Xerais en 1996 ou dentro da antoloxía Poesía irlandesa contemporánea editada por Espiral Maior en 2000.
Así mesmo, a súa poesía aparece definida cos adxectivos “vital, musical, moi verbal” e “telúrica”. O último poemario
preséntase como unha volta á granxa da súa nenez, atribuíndolle ao autor, ademais, unha “sacralización da infancia”.
Remátase o artigo encadrando esta obra dentro da súa traxectoria lírica.
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Giráldez, José Miguel A., “Poirot fala galego por primeira vez”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 61, 28 xaneiro 2001, p. 12.
Con motivo da commenoración dos vintecinco anos da morte de Ágata Christie, Galaxia publicou unha colección de seis
títulos da escritora británica. Nesta ocasión, alúdese a Asasinato no Orient Express, verquido ao galego por Alberto
Álvarez Lugrís. Comeza o artigo cunha ampla referencia á vida da autora. A seguir, céntrase no citado libro e nas
dificultades que Lugrís atopou á hora de traducilo ao galego e sinala que “o problema era reflectir as distintas linguas que
hai na novela, porque é unha obra moi cosmopolita”.
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Gómez, Lupe, “Creus. Poesía como forma de mirar”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 369,
31 maio 2001, pp. 2-3.
A través da recreación dunha conversa con Estevo Creus, achéganos á traxectoria deste poeta e aos motivos que moven a
súa obra. Deste xeito, lembra como se iniciou na poesía, que xurdiu nel como “unha forza descomunal e aberta” e que
reflicte unha conexión do autor coa Natureza moi forte. A concepción poética de Creus, sinala despois, é científica no
sentido en que a palabra é quen de expresar as leis que rexen a vida. Así mesmo, destaca a importancia nel do cinema e o
espacio (como se advirte no libro Teoría do lugar) e de elementos como a paisaxe, a vaca ou a infancia, lugar no que a
linguaxe e a mensaxe se fan máis claras e que evoca en Poemas da cidade oculta (1996). Despois de se referir ao gusto do
poeta polo recital, céntrase no último poemario seu, O libro dos cans, e remata aclarando que, malia ter na gabeta un libro
de poesía social sen publicar, agora deu entrado nun período de silencio.
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González, Helena, “Tres e medio”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001,
p. 3.
Refírese ao proxecto Tres e medio, que é unha iniciativa da nova editorial de poesía Retagarda Edicións, que nace coa
vontade de publicar poesía en soporte informático, concretamente en disquete. Sinala que se trata de ofrecer en pantallas
coidadas textos breves para non impacientar o lector e que os tres primeiros títulos pertencen a Rafa Villar co xa editado
Ícaro, Eduardo Estévez co inédito Os veos da paisaxe e Estevo Creus con O libro dos cans. Cualifica
o primeiro como “épica minimalista” por se centrar nunha nova proposta épica nacionalista combinada coa contención
formal. Da obra de Eduardo Estévez salienta a presencia da natureza e do externo como proxección da soidade e o paso do
tempo e sobre O libro dos cans, de Creus, considera que se trata dunha achega máis ás visións case surrealistas do escritor
formalizadas a través dun poemario case narrativo.

______, “Vertical”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 354, 22 febreiro 2001, p. 9.
Fai unha aproximación ao motivo recorrente do mar dentro da obra das poetisas galegas. Para aproximarnos a este recurso
cítase o libro de Maite Dono O mar vertical (2000), co limiar de Ana Romaní. Destaca que é o primeiro libro en galego da
autora que se coloca ao lado do próximo disco que vai saír ao mercado. Pasa logo a comparar este traballo co de Manuel
Antonio De catro a catro, destacando a semellanza nas paisaxes e o mar presente en ambas as obras.
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______, “re/Acción”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo 2001, p. 8.
Comeza sinalando que os aspectos principais que marcan a nova poesía son a ruptura deste xénero cara á narrativa e
o afianzamento da escrita de mulleres. No caso de autores que tenden á narratividade cita a Fran Alonso, Anxo Quintela,
Estevo Creus ou María Lado nun libro primeirizo. Pero ademais desta innovación interxenérica, sinala outras que tamén se
dan na nosa poesía como é o caso de obras que se achegan ao teatral, á oralidade ou aos háppenings. Respecto á abundante
presencia de mulleres no cultivo deste xénero, comenta que estas representan un amplo abano de modelos poéticos, polo
que non se poden agrupar todas baixo unha mesma etiqueta e polo que apunta cáles son as opcións escollidas por algunhas
como Olga Novo, Lupe Gómez ou María do Cebreiro. Por último, despois de indicar que as voces dos noventa xa están
bastante definidas, pregúntase cál será o novo camiño neste “momento histórico uniformizador” no que a poesía en galego
chegou a un estado maior.

______, “Cero”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 398, 27 decembro 2001, pp. 6-7.
Aproximación á producción poética galega publicada durante o ano 2001, no que comeza cun repaso xeral de títulos e
autores, que logo estructura en tres grandes apartados dándolle a cada un deles un número. No primeiro, “Un”, atende ás
antoloxías como A tribo das baleas, para chamar a atención sobre a vitalidade que demostra a literatura infantil e xuvenil
en oposición á crise editorial que considera que padecen os outros xéneros e pon como exemplo a
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obra de Xosé Mª Álvarez Cáccamo O dinosaurio Belisario, anunciando ademais unha antoloxía poética para nenos na liña
de Os nosos versos, de Antonio García Teijeiro. Segue logo coas edicións de autor como Sexto fetiche, de Antom Fortes;
Kitaro/Ti, de Brais do Castro ou Pequeno sol satélite, de Cesáreo Carballido. Tamén lle presta atención ás coleccións que
seguen adiante e entre as que destaca o labor de Espiral Maior, á vez que loa a da Deputación de Pontevedra, Tambo, que
este ano sacou títulos como Os signos, as mudanzas, de Juan L. Blanco Valdés. Pecha este apartado aludindo a dous novos
premios: o Fiz Vergara Vilariño e o Uxío Novoneyra, gañados por Marica Campo con Pedinche luz prestada e Xosé
Vázquez Pintor con Banzados, respectivamente. No apartado titulado “Dous”, atende a publicacións como Subversións, de
Fran Alonso, á colección Ablativo Absoluto de Xerais que deu á luz 1999, de Helena de Carlos e Casa atlántida, casa
cabaret, de María Lado, á par doutros títulos como Far west, de Carlos Negro ou A casa deshabitada da familia Pena, de
Raúl Gómez Pato. Remata aludindo a outros soportes alternativos como internet que este ano “queda como asignatura
pendente”. No apartado “Tres” destaca o labor da poesía oral a través de recitais, encontros e postas en escena como as de
Ana Romaní, o encontro de poesía de Pontevedra ou a interpretación de Alfonso Becerra sobre textos de Chus Pato.
Finalmente en “Próxima estación: 2002”, fai unha breve reflexión sobre o camiño incansábel que segue a poesía, a
importancia dos premios para o xénero e as novas formas que está a experimentar.
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Gradín, Tere, “Os versos dos tempos idos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 210, 26 maio 2001,
p. 1.
Síntese biobibliográfica de Ramón Cabanillas con motivo do 125 aniversario do seu nacemento. En canto á súa producción
literaria, cre que, aínda que foi un dos expoñentes poéticos do agrarismo, simboliza tamén unha ponte entre a lírica
decimonónica e o vangardismo que exalta, ademais, a saudade e o idealismo céltico. A seguir, coida que aínda que foi
esencialmente poeta, a súa contribución á narrativa, campo no que destaca Antífona da cántiga (1951), e ao teatro é
substanciosa. Así mesmo, rescata unhas declaracións da filla de Cabanillas, María Luísa, nas que sostén que a seu pai non
lle gustaría verse enterrado no Panteón dos Galegos Ilustres, pois era un home sinxelo, católico e moi intimista. No mesmo
sentido, pensa que o seu pai endexamais foi político e, finalmente, detense no seu carácter.
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Hernanz, Beatriz, “Vivimos en el ciclo...”, El Mundo, “El Cultural”, 28 febreiro-6 marzo 2001,
p. 10.
Dálle a benvida á edición bilingüe de Vivimos el ciclo de la erofanías, obra de Yolanda Castaño que foi publicada en lingua
galega en 1998 e que recibiu o premio da Crítica española. Apunta que esta autora se deu a coñecer en 1995 co libro Elevar
as pálpebras, co que obtivo o premio Fermín Bouza Brey en 1994. A seguir, detense no seu comentario e apunta que
“Atrevimiento, visión imaginística y una muy notable mezcla de tradicion y actualidad” se mesturan neste libro
“impactante, transitado de un erotismo indagador, de memoria de la sensualidad nacida en una naturaleza perfectamente
asimilada por la poeta”. Tamén sinala que é un libro que trata o crecemento a través do erotismo, como “un sacramento que
inicia en el cuerpo y en las emociones del yo”.
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Llorca Freire, Guillermo, “Ferroláns na correspondencia epistolar de Miguel de Unamuno”, Diario de
Ferrol, “Nordesía”, 21 xaneiro 2001, p. 12.
Infórmanos da aparición do voluminoso libro Epistolario Galego de Miguel de Unamuno de Alexandre Rodríguez Guerra,
editado polo centro Ramón Piñeiro. Apunta que nel se recolle unha longa relación epistolar do famoso escritor vasco con
oito ferroláns: os escritores Dictinio de Castillo-Elejabeytia e Aurelio Ribalta, o escritor e xornalista Adolfo Vázquez
Gómez, Elvira Novo García e Aurora Vázquez Ricoy, J. Vázquez Galán, Manuel Vilela e Pablo Iglesias. Destaca a Adolfo
Vázquez Gómez (comprometido activamente co socialismo democrático) e a relación epistolar de Unamuno con Pablo
Iglesias. Sinala que esta relación, con vinteunha cartas manuscritas, nos informa da opinión de Unamuno sobre a cuestión
relixiosa e das preocupacións que lle ocasiona a súa militancia socialista.
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López, A. R., Rosa Navia e Soedade Noia, “Cunqueiro”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº
355, 1 marzo 2001, pp. 1-24.
Suplemento dedicado a Álvaro Cunqueiro con motivo do vixésimo aniversario da súa morte. Faise un achegamento ás súas
colaboracións no xornal La Noche, a través das que se quere ofrecer unha visión da idea que el tiña da literatura.
Reprodúcense trece artigos publicados neste xornal, dende o primeiro do 6 de xaneiro de 1947 co que se incorpora á
nómina de colaboradores da cabeceira compostelá, pasando por outros de variada temática e reflexión sobre temas
universais, sobre a literatura galega como a poesía de Iglesia Alvariño, sobre a perda da infancia, ata o apego pola súa terra
ou a súa visión de Compostela. Tamén se reproducen algúns poemas publicados neste mesmo xornal, concretamente tres
poemas de Holdërlin, dous máis asinados por Álvaro Cunqueiro e un deles como Álvaro Labrada, ademais da composición
“O poema do amor lonxano de Xofre Rudel” que aparece na primeira páxina do suplemento do sábado 15 de outubro de
1949 acompañado dun debuxo de Lugrís. Reprodúcese finalmente un artigo asinado por Francisco Fernández del Riego
como Salvador Lorenzana e publicado en La Noche o 8 de abril de 1948 dentro da sección “Un tema gallego cada semana”
no que fala das obras de Cunqueiro, da súa visión da vida e da presencia da paisaxe da súa terra natal na súa obra. Inclúense
ademais os seguintes artigos asinados:
- Xabier Cordal, “Retorno do xardineiro Maior”, pp. 4-5
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Seguimento da vida de Álvaro Cunqueiro comezando coa súa volta a Mondoñedo a finais dos corenta. Deste xeito pasa
logo a reclamar unha maior atención para este autor que considera pouco valorado e coñecido, destacando que xa foi
traducido a idiomas coma o inglés e o holandés. Alude a aspectos biográficos como o reencontro que viviu na década dos
corenta cos seus amigos galegos despois da súa estancia fóra. Analiza os seus artigos xornalísticos, dos que destaca o ritmo
e o dominio da estética do que logo se chamou posmodernismo, ademais de considerar que estaba moi lonxe do simple
costumismo do que se lle ten acusado.
- Lupe Gómez, “O verso branco e limpo”, p. 24.
Loa a Álvaro Cunqueiro destacando del a conxugación entre o fantástico e o real, que segundo a articulista é unha maneira
de entender a literatura que fai que nos chegue á alma.

______, “Poetas. Abenzoar Babel”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 358, 22 marzo 2001,
pp. 1-7.
Artigo que comeza cun listado de poetas, entre os que destacan Ana Romaní, Lino Braxe, Antón Dobao, Rosa Alicia
Branco, Méndez Ferrín, Luís G. Tosar, Bieito Iglesias, Darío Xoán Cabana, Román Raña, Xulio Valcárcel, Rafa Villar,
Cristal Méndez ou Antonio G. Teijeiro. A seguir, reflexiónase sobre a poesía e afírmase que falar de poesía
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“é falarmos desas areas movedizas, desa terra, a un tempo baldía e vizosa”. Para rematar, reproduce poemas de Lasse
Söderberg, Derek Walcott, Blanca Andreu, Nicole Brossard, R. Alice Branco, Francisco Brines, García Montero, Eugénio
de Andrade, Fermín Bouza, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xohana Torres e Manolo Rivas.

______, “Otero e nós”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 351, 1 febreiro 2001, pp. 1
23.
No texto introductorio que abre este suplemento, titulado “Otero e nós”, anúnciase que este constitúe o primeiro dunha
serie de homenaxes que O Correo Galego lle renderá nos próximos meses a Otero Pedrayo para recordar os vintecinco
anos do seu pasamento. Sinálase tamén a importancia da sección “O Parladoiro” que o autor mantivo en La Noche, a “única
que por entón se mantivo ferreamente en galego por riba de comenencias e presións políticas”. A seguir, reprodúcese o de
Ramón Otero Pedrayo titulado “Diant’a noite” publicado o 22 de outubro de 1949 no “Suplemento del Sábado” de La
Noche. Tralas colaboracións que se resumen a continuación, péchase o suplemento co poema “Desdeñosos cisnes, como
icebergs”, unha homenaxe a Otero Pedrayo que Chus Pato lle dedicou a Méndez Ferrín no seu poemario Fascinio.
- Montse Dopico, “Fill*s de Pedrayo”, pp. 4-5.
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Recorrendo a palabras de Chus Pato, Anxo Quintela, Anxo Angueira, Helena Villar, Xohana Torres e Antón Baamonde,
destácase a vixencia de Otero Pedrayo na literatura galega actual, sobre todo en canto á súa vontade de establecer un
diálogo con Europa, favorecedor da apertura de Galicia cara fóra. Saliéntase tamén a influencia de Otero en obras como No
ventre do silencio (1999), de Méndez Ferrín e cualifícase a súa escrita de “fundacional” e de referencia obrigada na historia
da literatura galega onde constitúe un clásico como novelista e ensaísta. Entre outros trazos referidos á súa obra, fálase da
súa recreación da historia e da xeografía, da introducción de termos novos, do seu inxusto esquecemento por mor de lle
atribuír un barroquismo excesivo e da súa pegada nos escritores actuais, xa que moitos deles manteñen con Otero Pedrayo
un vínculo moi persoal. Mediante as palabras de Méndez Ferrín denúnciase a inexistencia dunha edición completa das súas
obras.
- Manuel Outeiriño, “Paisaxe”, pp. 6-7.
Analiza a concepción da paisaxe de Otero Pedrayo definíndoa como “país e horizonte humano, horizonte autorreflexivo” e
portadora dunha subxectividade moderna. Achegando citas do Ensaio histórico sobre a cultura galega e de Morte e
resureición, alude ao dinamismo da paisaxe que amosa e á súa vinculación con Henri Bergson. Contradí as opinións
verquidas nunha revista galega de Oxford nas que se deixaba entrever certa filosofía da historia oportunista, sinalando que
esta consideración procede dunha lectura “sesgada e literalista de certas páxinas”. Conclúe vinculando a obra de Otero co
discurso de Gettysburg pola “ollada de continuo afán de liberdade e vertixe petrucia”.
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- Xosé Carlos Caneiro, “Regreso”, pp. 8-9.
Dende a perspectiva do “simple lector” que “ama denodada, entusiasta, vehementemente a prosa do fidalgo, de Trasalba, da
terra toda”, Caneiro reflexiona sobre o compromiso ético e estético de Otero Pedrayo e cualifícao, dentro da Xeración Nós,
de xermolo iconoclasta e paradigma estilístico insuperábel. Sinala que, ao igual que o seu personaxe Adrián Solovio, Otero
fuxiu do mundo que o rodeaba, aínda que non se trata dunha fuxida real porque a súa patria era a Galicia campesiña que
amosa en Os camiños da vida, Escrito na néboa, Arredor de si ou O mesón dos ermos. A respecto da súa inadaptación
sinala que entendendo o termo non no sentido que lle outorgou Vicente Risco en 1933, senón como definidor daqueles
“capaces de obrigarse na procura dun camiño acertado na encrucillada, un vieiro común que os arrastre”, Otero Pedrayo
pode considerarse o menos inadaptado do seu grupo porque desexaba salvar a Galicia católica e enxebre que levaba dentro
de si e a Galicia profunda que levaba na memoria, de aí que considere a súa inadaptación estética e tamén política. Neste
novo milenio propón recuperar a súa obra coa lectura porque, na súa opinión, ler a Otero ten o valor de revelar a
inadaptación ao sistema, o compromiso, o regreso á palabra como salvación da narrativa, fóra da “literatura facilmente
dixerible” e das “tramas asumibles pola corrección social”.

- Marcos Valcárcel, “O meu don Ramón”, pp. 10-11.
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Recupera o recordo de don Ramón tal e como o coñeceu de rapaz comentando que os primeiros contactos con el foron a
través dos artigos que publicaba en La Región, dalgunha conferencia que pronunciou entre 1973 e 1975 na Agrupación
Cultural Auriense, cando o vía pasear de vagar pola rúa de Santo Domingo cara á súa casa da rúa da Paz ou na misa en
galego que se dicía na capela do Santo Cristo da Catedral. Sinala que para el e para outros ourensáns, Otero era un mito
vivo e el aceptaba esa imaxe cando se autocualificaba, nas entrevistas dos xornais, de “pantasma do século XIX”. Conta a
seguir como despois o descubriu nos seus libros, como chegou a estudiar a Galicia da que el falaba na Facultade de Historia
compostelá e como tivo a oportunidade de desvelar algunhas das claves do seu pensamento no libro que publicou en 1988
con Xosé Ramón Quintana e na reedición, en 1997, de O libro dos amigos. Conclúe salientando a coherencia do seu
pensamento e a sorte de ver pasar aquela sombra pantasmal polas rúas ourensás, ademais de destacar o seu carácter de
escritor único, pertencente a “unha estirpe que deitou con el, coa súa inmensa obra, as últimas boquexadas”.
- Carme San Julián, “Recepción da obra oteriana”, pp. 12-13.
Repasa a recepción da obra de Otero Pedrayo partindo da consideración do seu descoñecemento por parte dos lectores
galegos, feito que Carme San Julián xa constatou ao presentar a súa Memoria de Licenciatura en 1988, As figuras femininas
na narrativa de Ramón Otero Pedrayo, e en 1997 no capítulo referido a este autor na Historia da Literatura Galega da ASPG. Comeza destacando a valoración crítica do escritor entre os seus coetáneos, que o consideraron o creador da moderna
prosa galega polo seu esforzo na consolidación da novela e que deitaron, nas
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escasas recensións existentes, un sentimento de admiración pola súa obra. Fala tamén da importancia do pensamento de
Otero na formación da xeración posterior, malia que a influencia literaria directa foi escasa, pois viuse prexudicado pola
brillantez da súa oratoria e a preferencia do público a escoitalo en vez de lelo. Indica que este feito se repite trala guerra,
cando Otero Pedrayo se converte en símbolo e referencia inexcusábel e segue a ser pouco lido e comezan a se estender
tópicos como a consideración de escritor difícil pola excesiva presencia de referencias culturais e a comp lexidade
lingüística da súa obra. Entre os estudios monográficos dedicados a Otero Pedrayo, deixando a un lado a Carballo Calero,
que sempre mantivo cara a el unha atención constante, e as semblanzas que lle dedicaron Casares, Del Riego ou Baliñas,
constata a escaseza da bibliografía moderna, xa que dende 1988 coa publicación da monografía de Quintana e Valcárcel,
non ten aparecido ningún outro estudio global, fóra da primeira tese de doutoramento presentada no 2001 en Barcelona por
Camilo Valdeorras. Entre as causas desta escasa atención crítica, apunta a falta de valoracións realmente literarias que
consideren os aspectos ideolóxicos subxacentes e a súa traducción formal nas obras, o cal produce, na súa opinión, unha
lectura limitada e esterilizante que non permite captar o pouso didáctico do seu discurso, nomeadamente na narrativa,
concibida cunha clara funcionalidade doutrinal.
- Henrique Monteagudo, “Fluír frondoso da prosa”, pp. 14-15.
Sinala que un dos obxectivos fundamentais dos homes da Época Nós foi a creación dunha prosa galega que tratase os máis
diversos temas e xéneros, superando as conquistas dos predecesores no eido da poesía e apunta que este
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desafío supuña converterse nun escritor unilingüe en galego que producise unha obra ampla e variada. Neste sentido,
recoñece en Otero Pedrayo o autor que levou a cabo este ideal dun xeito máis coherente, nas súas facetas de ensaísta,
articulista, historiador, xeógrafo, narrador e poeta e céntrase no seu labor de narrador, no que destaca que se atreveu con
obras de asunto contemporáneo como Arredor de si ou Devalar ou totalmente alleo a Galicia como Fra Vernero. Valora
tamén a complexidade e riqueza lingüísticas da súa obra, na que percibe a idea diferencialista que o levou a rexeitar na
lingua todo o que, por igual ou parecido ao castelán, podía resultar alleo, a acollida a voces medievais, lusismos e
préstamos doutras linguas e a recreación lingüística, verquida na invención e reinvención de palabras, trazos que o
converten nun “creador arrebatado, espontáneo, descoidado”.
- Camilo Valdehorras, “Magnum theatrum gallaeciae”, pp. 16-17.
Céntrase na producción dramática de Otero Pedrayo, na que identifica como trazos destacados a raíz románticagoethiana; a
liña simbolista e modernista con influxos de Maeterlinck, D’Annunzio, Giroudoux, Paul Claudel ou Max Jacob; a afección
polo imaxinismo, o grotesco, o hilozoísmo e o surrealismo; o pouso do culturalismo universalista; o gusto pola técnica
“repentista” do século XVIII; o don da espontaneidade e da improvisación; a admiración polos irlandeses Yeats, Synge ou
Lady Gregor e o culto á síntese e á brevidade. Sinala que todos estes trazos poden adscribirse á corrente renovadora da
dramaturxia occidental, en particular á Poética do drama de forma aberta teorizada por V. Klotz e caracterizada pola
ruptura dos principios de unidade e integridade e a perda da verticalidade na estructuración das partes para dar paso a unha
horizontalidade acumulativa. A seguir, enumera o
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corpus dramático de Otero coñecido ata o de agora, composto por seis libros, setenta e sete textos soltos, dos cales sete son
pezas maiores e setenta pezas breves. Conclúe afirmando que o aspecto máis caracterizador das súas creacións é “a alta
productividade que acada a dramaticidade da súa linguaxe como estratexia de representación e de simbolización (...) na súa
dobre vertente interna (eidética) e externa (xenolóxico-textual) apoiándose nunha ampla polifonía de voces figurais que sen
perder en ningún caso a súa identidade monolóxica ofrecen a visión certa dun universo politonal e heteroglósico poboado
de vida” e postula para a súa obra a consideración de “Magnum Theatrum Gallaeciae”.
- Xesús Alonso Montero, “Memorias elexíacas”, pp. 18-19.
Reproducción dun texto de Alonso Montero dado a coñecer no libro Oteriana (2000), editado pola Fundación Otero
Pedrayo e centrado en O libro dos amigos, do autor ourensán. Destaca que se trata dun libro esencial no seu xénero que
tivo, sen embargo, moi pouca fortuna editorial dende a súa publicación en 1953 ata a súa reedición en 1997. Sitúao no
contexto no que foi escrito, en 1951, ano da prohibición da colección “Grial”, aberta por Galaxia, e no que esta editorial
decidiu non publicalo polo dobre risco que supuña naquela altura que estivese escrito en galego “sen ser un libro
folclórico” e que contivese capítulos dedicados a políticos e escritores fusilados en 1936. Cualifica de “perigosas” algunhas
semblanzas que contén o libro por aludir ás facetas políticas dos homenaxeados, feito que explica que “este volume,
pensado e escrito no exilio interior, só se podía publicar no exilio exterior”, en Buenos Aires, onde atopou “lectores
agradecidos” e dende onde se distribuíron exemplares clandestinos. Alonso Montero
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cita algúns dos nomes presentes no libro apoiándose en numerosas citas e conclúe que se trata “dunha páxina excelsa na
historia do seu xénero: o da prosa elexíaca”.
- Marga Romero, “Actualidade de Pedrayo”, pp. 20-21.
Afirma que Otero Pedrayo, vintecinco anos despois da súa morte, segue a ser tan actual como o foi en vida polo que
cómpre volver os ollos á súa obra. Realiza un percorrido polos seus títulos, que permiten “percorrer a historia do país e
gozar coas mellores páxinas literarias de Nós”. Vincula o labor de Otero Pedrayo co de Carballo Calero e Lois Tobío,
membros do Seminario de Estudios Galegos, redactores do proxecto de Estatuto de Autonomía e amigos e loitadores no
bando da República e salienta a súa presencia en No ventre do silencio (1999), que interpreta como unha homenaxe do
discípulo Méndez Ferrín ao seu mestre Otero.
- Agustín Sixto Seco, “O arquetipo da fidalguía galega”, p. 22.
Lembra que Otero Pedrayo alternaba as súas estadías na súa casa natal da rúa da Paz en Ourense co tempo que pasaba na
Casa Grande de Cima de Vila en San Pedro de Trasalba, que hoxe acolle a Fundación Otero Pedrayo. Di tamén que hai
cincuenta anos se identificaba perfectamente a don Ramón como Señor de Trasalba e recorda o tempo no que o tratou
profesionalmente, concretamente alude ao día 9 de xaneiro de 1950 cando lles anunciou, con voz
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moi queda, no Café Español en Santiago a morte de Castelao, unha noticia que para Sixto Seco, como para outros alí
presentes, constituíu “unha orde de alistamento no truncado movemento galeguista”.

______, “Bouza Brey, a resistencia pasiva”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 359, 29
marzo 2001, pp. 1-40.
Explícase que se lle dedica este especial a Fermín Bouza Brey co gallo do centenario do seu nacemento. É sinalado como
iniciador do neotrobadorismo, unha corrente que se movía entre o vangardismo e o tradicionalismo. A seguir, coméntase
que durante a posguerra practicou a resistencia pasiva e que axudou a darlles voz a algúns galeguistas novos. Dáse conta da
intensa relación epistolar que mantivo con Álvarez Blázquez e indícase que esas cartas, máis dun centenar, son un
documento valioso para o coñecemento da Galicia da época e para a comprensión da rica dimensión humana de Bouza. De
seguido damos conta de todos os artigos asinados que aparecen neste especial.
- A. R. López, “Mundo Bouza”, pp. 4-25.
Reproduce integramente, con anotacións, trinta e nove cartas, todas en galego, enviadas por Bouza a ÁlvarezBlázquez, ás
que accedeu gracias a Xosé María Álvarez Cáccamo. Están ordenadas cronolóxicamente: a primeira corresponde ao 9 de
xaneiro de 1950 e a última ao 16 de febreiro de 1960. López pensa que teñen “vontade testemuñal”, isto é, que Bouza
deixou nelas unha especie de testamento. Seguidamente explica que as cartas delatan
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a intensa cooperación entre o remitente e o destinatario e que amosan os problemas polos que pasou o ponteareán. Tamén
sinala que nelas defende a resistencia pasiva e que contemplou sempre a idea da independencia, a pesar de non chegar a
declararse a favor dela. Ademais noméao como representante dun exilio consistente na marxinación dentro do propio país.
- Rosa Navia e Soedade Noia, “Apéndices”, pp. 26-30.
Navia e Noia extractan corenta e seis cartas enviadas por Fermín Bouza-Brei a Xosé María Álvarez Blázquez entre o 2 de
xaneiro de 1950 e o 12 de outubro de 1959. Preséntanas ordenadas cronoloxicamente. Son máis abundantes ás
correspondentes á primeira parte do período.
- Franco Grande, “Lembranza de Fermín Bouza Brey”, pp. 31-34.
Lembra o académico Franco Grande cómo coñeceu a Bouza-Brei no conservador Santiago dos anos cincuenta e como foi
alicerzando a súa relación no faladoiro do Café Español. Admira o entusiasmo e a ilusión por un futuro mellor para Galicia
que transmitía este neotrobador do Condado. Neste senso, chama a atención sobre dous poemas:
o que compuxo á morte de Florentino Cuevillas e outro que fixo para Silvio Santiago. Finalmente valóralle o feito de crear
escola no seu eido de investigación e a apertura dunha nova liña poética nas nosas letras.
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- Carlos Manuel Callón, “Poemas. Antoloxía dos 50”, pp. 35-39.
Inicialmente nega a obxectividade da crítica e de calquera canon literario e afirma que é aínda moito o que fica por explicar
acaidamente entre os nosos monumentos literarios do pasado. A teor disto, indica que cando en 1992 se lle dedicou a Bouza
o Día das Letras Galegas aínda se lle negaba valor literario á súa obra desde ámbitos diversos. Por isto, Callón anuncia a súa
intención de publicar logo unha investigación sobre a súa figura. Tras enumerar as súas obras, sinala que Nao senlleira
supuxo o arranque do neotrobadorismo e que Seitura tivo que ser publicada en Portugal a causa da marxinación á que foi
sometido o ponteareán. A continuación, reproduce e comenta individualmente os seguintes poemas tirados de Seitura: “A
Rosalia”, “Si cadra um dia em ti”, “Quinta-feira maior”, “Candêa eterna” e “A Emília”. Nas explicacións declara que esta
poesía ten un carácter terapéutico que pretende dar saída ao tormento no que Bouza estaba inmerso por mor da súa
sexualidade heterodoxa.
- Lupe Gómez, “As fotos da vida”, p. 40.
Define a Fermín Bouza-Brei como “un soñador doutro tempo metido nos tempos deste tempo” e lembra o seu labor
investigador encol da historia de Galicia. Neste senso, afirma que na época actual cómprenos especialmente o coñecemento
do pasado. Por outra parte, sinala a importancia de Nao senlleira.
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______, “Arturo Casas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 376, 19 xullo 2001, 12 pp.
Número especial dedicado ao profesor, escritor e crítico Arturo Casas, do que se sinalan algúns dos títulos que ten
publicado como creador e como investigador. Conta con fotografías de Nacho Santás e cunha entrevista feita por Lopo a
través do correo electrónico, aínda que este deulle liberdade a Arturo Casas para que el organizase as preguntas como
quixese e mesmo fixese anotacións sobre elas, marcándose estas en negriña no papel. Nas distintas preguntas o entrevistado
vai dando conta de que actualmente a faceta coa que máis se identifica é coa de profesor, salientando que as diferencias que
poida haber entre o poeta e o crítico son menos das que poidan parecer nun principio debido a que os dous teñen en común
os actos da escrita, unha creativa e outra crítica, pero que contan cos mesmos ingredientes: “esforzo, memoria, linguaxe,
azar, algo de dor e bastante pracer”. Respecto á relación da crítica e os poetas, apunta que aos poetas lles interesa a lectura
dos críticos porque é unha maneira de sabérense vivos. Alude ademais a que a crítica galega non se normalizará mentres
non haxa unha normalización cultural e política en sentido amplo, engadindo que non está de acordo coa maneira en que a
crítica galega dialoga coas literaturas portuguesa e española. Finalmente, nas últimas preguntas alude a cuestións da súa
escrita persoal, declarando que os cinco poemas de Dereito Natural, que aparecen entre as páxinas 8 e 12 deste suplemento,
os escribiu coa vontade de experimentar un rexistro civil, aínda que os diferentes lectores poidan atopar neles outros
aspectos máis destácabeis, xa que como indica no remate da entrevista, “lendo e escribindo compensamos algunhas
carencias que nos amolan”.
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______, “Lupe Gómez”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 377, 26 xullo 2001, pp. 1-8.
Monográfico dedicado á escritora e xornalista Lupe Gómez que, ademais dunha entrevista e dun artigo arredor da súa obra
Fisteus era un mundo (2001), que se describen no apartado V. 1. Monografías, biografías, crónicas e libros colectivos,
tamén contén unha breve introducción á vida e obra desta escritora galega e unha selección de dezanove poemas breves da
autora.

______, “Antón Fortes”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 378, 2 agosto 2001, pp. 1-8.
Suplemento que se achega á obra do poeta Antón Fortes. Consta dunha presentación que achega o título do seu único libro,
Figuras masculinas de meio-corpo (1997), e as fontes do autor, ademais de conter unha entrevista co autor e da
reproducción de diversos poemas inéditos. Descríbese a continuación o artigo asinado que aparece neste suplemento.
- A. R. López, R. Navia e S. Noia, “Antón Fortes asulagado polas ondas do prazer”, pp. 4-5.
Antón Fortes responde a unha serie de preguntas arredor da súa obra. De comezo, confirma que os seus poemas ensinan
dous camiños: un intimista (o amor) e outro lúdico (o sexual); á vez que afirma que neles convive o clasicismo, que ten a
ver coa mitoloxía e o ritmo, e o estilo coloquial. Pensa, ademais, que a poesía académica non
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deixa moito espacio para o erotismo, de aí que ao desenvolvelo non se siga un canon. Non cre, por outra banda, que se
poida falar de “literatura gai” (adxectivo que adquire para el un matiz de compromiso) porque en Galicia non hai nin
creación nin teoría para ela, o que é preferíbel para non caer nun gueto, e porque entende o homoerotismo como unha
expresión máis do erotismo. Ao abundar nesta liña, indica que o lector, aínda que estea habituado á “dictura heterosexual”,
ten que achegarse a estes poemas “como o que son: a crónica dunhas paixóns”. Inquerido pola liberación homosexual, di
que este movemento se debe integrar noutros procesos de revolución social, tal como a liberación nacional, aínda que
sempre corre o perigo de ser devorado polo mercado e devir nun movemento “burgués e residual”.

______, “José Emílio Caneda”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 379, 9 agosto 2001, pp. 18.
Monografía dedicada ao compostelán José Emílio Vicente Caneda, poeta inédito e estudiante de xornalismo de 20 anos.
Tralo breve achegamento ás súas preferencias literarias, inclúese unha entrevista co escritor e seis poemas da súa colleita.
- A. R. López, R. Navia e S. Noia, “A surpresa do quotidiano”, pp. 4-5.
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A partir dos poemas do autor que se recollen neste suplemento, José Emílio Vicente Caneda comenta as motivacións e as
ideas que se agochan trala súa poesía. Despois de destacar tanto o valor do extraordinario coma do cotián á hora de
procurar a sorpresa e o misterio nos seus poemas, recoñece que as lecturas deles poden arroxar unha atmosfera intimista. Se
ben a lectura depende de cada lector, a poesía é, alomenos para el, imprescindíbel, porque a recepción xa non depende do
autor. Así mesmo, tacha de falacia o intento de deslindar literatura social de literatura “normal” que se vén pregoando
dende a uniformización que padece a sociedade actual, e aclara que a literatura “só tem sentido se desvela as contradiccións
do mundo” e que sempre é libertaria se é auténtica. Amais disto, pensa que a poesía do eu é indisociábel da patria e da
lingua, pois o individuo e a sociedade son o froito da interacción de homes e mulleres e dun legado colectivo, e nesa liña
defende a proposta de recuperación do nome propio do país (Galiza), deturpado no proceso colonizador e uniformador
español. A seguir, afonda máis neste motivo central da súa escrita para dicir que ao entender a literatura “como meio de
abrir espaços” apela ao descubrimento da nación e da liberdade, pesquisa que estende tamén á muller no actual proceso de
afirmación e recoñecemento. Finalmente, non asume as formas clásicas na poesía e desdeña a etiqueta “poetas novos”.

______, “Carlos Santiago”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 380, 16 agosto 2001, pp. 1-8.
Especial deste suplemento cultural dedicado desta volta ao compostelán Carlos Santiago. Inclúe unha lista das súas
publicacións en libro e os seus escritores e obras predilectos. Alén disto, tamén trae unha pequena selección dos seus
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textos con presencia tanto de prosa coma de verso. Nas páxinas centrais inclúese unha entrevista na que o poeta, no medio
de continuas referencias filosóficas, afirma que o ritmo é o elemento fulcral da poesía e da arte e relaciona esta idea coas
percusións africanas. Neste senso, opina que a poética está hoxe máis viva no rap, no hip hop ou na publicidade ca nas
antoloxías líricas, que desbota polo seu carácter de productos culturais elitis tas. El opina que os seus textos son
comprometidos e fundamentalmente libres. Con todo, reivindica unha análise estructuralista da literatura que non teña en
conta nada que fique fóra do texto.

______, “Carlos Amado”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 381, 23 agosto 2001, pp. 1-8.
Monográfico da Revista das Letras dedicado ao poeta cangués Carlos Amado. Coméntase que só publicou poesías soltas e
reprodúcense uns poucos textos en prosa e verso que teñen como referencia principal o mar. No sitio da entrevista habitual,
aparece un texto asinado por Jacqueline Rovitto, que supostamente fala por Amado por acharse este de viaxe en
Escandinavia. Esta lembra os inicios do morracense en grupos poéticos, Os Tres Gatiños Doentes, e musicais, e afirma que
nin lle cómpre editar en papel, xa que lle basta coa rede, nin desexa relación ningunha cos actores habituais dun sistema
literario, dos que dá unha valoración moi negativa. Opina que entende o feito poético como expresión e como revolución,
non como arte. Nesta liña de argumentación, comenta a imposibilidade nas condicións actuais da arte total e acusa a este
constructo teórico de concepto occidentalizado. Non obstante, fala de varias ocasións en que Amado intentou mesturar
poesía con obra gráfica ou musical.

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

______, “Xabier Cordal”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 382, 30 agosto 2001, pp. 1
8.
Especial deste suplemento de O Correo Galego dedicado integramente a Xabier Cordal. Repásase a súa producción,
enuméranse as súas obras e autores favoritos e inclúese unha presada de poemas centrados na prostitución sexual. Nas
páxinas centrais inclúese unha entrevista na que Cordal se encadra na xeración dos oitenta, rexeitando especificamente a
súa inclusión na dos noventa e preguntándose ironicamente se agora virá a do “dobre cero”. Respecto á dos noventa, cre
que é pronto para pronunciarse sobre a súa calidade e di notarlle problemas de independencia fronte ao poder. Por outra
banda, rexeita o cualificativo de hermético para o seu poemario Afásia (1997) e afirma que trata sobre a perda da linguaxe e
da orixe, que non deben confundirse cos conceptos de lingua e nación. Finalmente sinala que espera publicar neste mesmo
ano un novo volume poético baixo o selo de Baía.

______, “Cristal Méndez: O gusto por superar retos sen máscaras”, O Correo Galego, “Revista das
Letras”, nº 383, 6 setembro 2001, pp. 1-8.
Comézase facendo un breve repaso biobibliográfico á figura da poetisa Cristal Méndez para logo pasar a conversar con ela.
Nesta breve entrevista repásase a importancia da música na súa formación, a relevancia da publicación do
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seu poemario Amizade con Mowgli (1997) e remata falando dos seus pais, M.ª Xosé Queizán e máis X. L. Méndez Ferrín.
Tamén se reproducen cinco poemas curtos “Roncesvalles”, “Larrasoña”, “Puente la Reina”, “Burgos” – dedicados a
Alfonso Becerra– e mais “Urzáiz é un río” do libro Amizade con Mowgli.

______, “Curros”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 384, 13 setembro 2001, pp. 1-24.
Monográfico dedicado a Manuel Curros Enríquez con motivo do cento cincuenta aniversario do seu nacemento. Comeza
cunha pequena achega ao autor salientando a súa colaboración en medios como La Tierra Gallega, valorando o seu labor
como xornalista e a súa posición a favor do nacemento da Real Academia Galega, ademais de repasar as obras máis
significativas e a influencia que exerceu nos autores posteriores. As colaboracións neste suplemento son as que seguen:
- Francisco Rodríguez, “A presenza do home e mais do poeta”, pp. 4-5
Céntrase na análise da importancia acadada por este autor do s. XIX, posterior a Rosalía e a Pondal, dentro do panorama da
literatura galega. Descríbense as principais características da personalidade de Curros Enríquez, como poeta anticaciquil e
anticlerical, en consonancia cos ideais de modernidade que el mesmo encarnaba. Indícase tamén a súa evolución ideolóxica
e remátase afirmando que Curros admitía que “non se podia ser demócrata sen asumir a própria realidade como centro da
atención política”.
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- Ramón Nicolás, “Do numen unha fogueira e do verso un ariete”, pp. 6-7.
Partindo dun artigo xornalístico de Roberto Blanco Torres no que se loa a dimensión reivindicativa e cívica de Curros
Enríquez repásase a omnipresencia de Curros dende a creación das Irmandades da Fala ata a sublevación fascista. Este feito
é ben visíbel, segundo o responsábel deste artigo, nos autores que escribiron discursos, ensaios, poemas e prosas co escritor
celanovés como pano de fondo.
- Xabier Cordal, “Curros, insubmiso”, pp. 8-9.
Artigo dedicado a Carlos Sánchez Crestas, no que se comeza falando da “(de)formación escolar dos educados no comezo
da Restauración” onde a literatura galega era “unha serie de excepcións” cun fondo secundario e enxebre, rodeada dunha
atmosfera inzada do complexo de inferioridade. Despois o autor deste artigo indica que na súa primeira lectura de Aires da
miña terra, de Curros Enríquez, cualificou a este poemario como “folclórico irritado”, mais que co pasar do tempo
“entroume unha vergonza moi grande” por esta afirmación. Tamén define a Curros como o insubmiso máis lúcido do
Rexurdimento e remata dedicando este texto a Carlos Sánchez Crestas que é definido como insubmiso, militante da CNT e
compañeiro de docencia”.
- Xosé Neira Vilas, “Curros na Habana”, pp. 10-11.
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Neira Vilas realiza un percorrido polos catorce anos, de 1894 a 1908, que Curros Enríquez pasou en Cuba. Describe
o seu intenso labor xornalístico en La Habana, a súa faceta de crítico literario, a fundación do semanario La Tierra Gallega,
a súa postura na Guerra de Independencia cubana –na que era partidario de que Cuba fose unha “provincia española de
ultramar”– e mais indica que veu a Galicia en 1904 por mor de ser coroado na Coruña. Tamén se reproducen dúas portadas
do Galicia Moderna na que figuran artigos referidos a Curros.
- Ramón Lorenzo, “Festas Minervais 1955-56”, pp. 12-13.
O autor do artigo e participante nas Festas Minervais rememora a súa participación cun texto dedicado a Curros Enríquez
no ciclo de conferencias celebrado hai máis de corenta anos a prol da exaltación da cultura galega. Acompáñase o artigo
con grandes fotografías referidas a actos en honra do poeta de Celanova, como o monumento da Coruña.

- Xesús Alonso Montero, “Curros ¿foi, tecnicamente, excomungado?, pp. 14-15.
Xesús Alonso Montero confirma que Curros en ningún momento chegou a ser excomungado da comunidade da Igrexa, tan
só foi denunciado polo bispo de Ourense por incluír no libro Aires da Miña Terra o que o bispo denominou “proposicións
herédicas, blasfemas, escandalosas...”.
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- Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, “Curros Enríquez en El Correo Gallego”, pp. 16-17.
Reprodúcese unha carta que o escritor Curros Enríquez enviou ao director de El Correo Gallego, Victorino Novo García,
con quen mantiña certa amistade, datada o 29 de agosto de 1880. Explícase previamente que na carta Curros fala das
consecuencias que tivo a publicación de Aires da Miña Terra e á que o poeta denomina “mi coleccioncita de versos”.
Sobrancéase tamén o detalle esquecido de que en 1880 Curros participa como xurado dos Xogos Florais polo seu valor
como poeta, mentres nese mesmo ano é perseguido pola mesma condición.
- Anxo Angueira, “O divino sainete”, pp. 18-19.
Ofrece unha serie de comentarios sobre a fortuna de O divino sainete (1888), escrito por Curros Enríquez. Acha que é un
dos casos máis inxustos e mesmo patéticos da moderna historia literaria galega, posto que este libro ficou silenciado dende
a súa publicación e mais que foi cualificado como unha obra “de segunda división”. Contra isto, Anxo Angueira salienta a
valía literaria e artística de O divino sainete e mais subliña que é a primeira obra de creación literaria moderna que se
recoñece a si mesma como pertencente a un sistema literario xa constituído.
- Inma López Silva, “Curros Enríquez, autor dramático”, pp. 22-23.
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Fala de tres textos dramáticos escritos por Curros Enríquez e que ficaron escurecidos polo seu talento poético. Sinálase en
primeiro lugar que están escritos en español, dado que esta era a lingua do teatro galego naquela altura e a seguir
descríbense as tres pezas: El dos de mayo de 1808 (1874) –cun ton de exaltación patriótica, libertaria e progresista–, El
padre Feijoo (1880) –que lle acarreou a Curros unha campaña de desprestixio dende a “clase diaconal”, xa que non se
axustaba aos canons da Igrexa católica– e mais a zarzuela El último papel (1888), que é unha sarcástica reflexión sobre o
amor.
- Manuel María, “Sempre Curros”, p. 24.
Péchase esta revista coa achega de Manuel María na que comeza lembrando os primeiros contactos coa obra do poeta de
Celanova. Salienta o interese suscitado por composicións como “A irexa fría”, “Mirando ó chau” ou “Pelengrinos a Roma”,
ademais de todas as composicións de O divino sainete. Tematicamente destaca a defensa da lingua, alude á influencia que
exerceu sobre poetas posteriores como Cabanillas ou Celso Emilio. Remata reivindicando a importancia e vixencia da
poesía de Curros Enríquez e o feito de que na súa sepultura, coma na de Pondal, haxa sempre flores frescas.
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López, A. R. e Soedade Noia, “Obras completas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 392, 15
novembro 2001, pp. 1-5.
Fálase nesta introducción das obras completas de autores do sistema literario galego. Menciónase a editorial Sotelo Blanco
que acaba de editar a obra poética de Eduardo Pondal, a Espiral Maior que vai publicar as de Manuel María e Avilés de
Taramancos, e Xerais que idea unha nova colección de clásicos coa poesía completa de Rosalía de Castro e Curros
Enríquez. Así mesmo, recóllense as palabras de Ramón Nicolás que comenta que este tipo de edicións son no sistema
literario galego “algo especial e moi significativo”, e alude tamén á necesidade de recuperación de obras “con rigor e
cientifismo”. Por outra banda, cítanse outras editoriais que avanzaron neste proceso de recuperación de clásicos galegos, así
como de autores esquecidos, cítase A Nosa Terra que editou a obra xornalística de Roberto Blanco Torres e Xohán
Carballeira, ou Sotelo Blanco que acometeu as primeiras edicións críticas de Eduardo Pondal, Manuel Antonio ou Amado
Carballo. Conclúese destacando a necesidade de seguir reconstruíndo o sistema literario galego. Tamén se inclúe o artigo
de Helena González sobre o mesmo tema do que se dá conta de seguido:
- Helena González, “O.P.C”, pp. 4-5
Coméntase que nas obras completas hai que facer distincións, xa que non todas as obras que levan a etiqueta de completas
o están. Sinálase tamén que hai outras obras completas que obedecen a razóns de tipo comercial, como
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rescatar do olvido títulos que non tiveron moita difusión, ou mesmo a de recuperar toda a obra dun poeta para os fondos
dunha determinada editorial. Así mesmo, danse unhas pequenas diferencias entre as obras de poesía completas e as
antoloxías e destácase a idea de que as obras completas son unha boa vía para recuperar libros que non se puideron mercar
no seu momento ou que xa non se reeditan máis. Conclúese afirmando que as obras completas son útiles en canto que
enchen ocos na memoria literaria e historia colectiva, e en canto que representan o desexo do autor de ser lido en conxunto,
aínda que se sinala que as pegadas temporais consubstanciais a cada libro quedan moi diluídas.

______, “Del Riego”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 394, 29 novembro 2001, pp. 1
7.
Número conformado por dous artigos asinados polos coordinadores do suplemento que levan por título “Francisco
Fernández del Riego, o home satisfeito” e “O pendente”, respectivamente, ademais dunha introducción na que se dá conta
do abandono do cargo como Presidente da Real Academia Galega de Francisco Fernández del Riego, autor central do
suplemento, no que se fai tamén unha breve achega biográfica. Nos dous artigos recóllense as impresións de Del Riego
feitas durante unha entrevista para o xornal na que, ademais de destacarse o seu labor como activista do partido galeguista
ou colaborador en La Noche, céntrase no repaso do que supuxo o seu período como presidente da máxima institución
cultural galega, na que lembra accións como a aprobación dos estatutos, a desaparición do
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carácter vitalicio da presidencia que pasa a ser de catro anos prorrogábeis, a duplicación do número de mulleres
académicas, a catalogación e ordenación do arquivo, do que anuncia unha edición da “lendaria obra de Eduardo Pondal Os
Eoas”, ou a creación de novas seccións, entre outras moitas. Remata falando da situación do galego e móstrase optimista
en canto á súa supervivencia, xa sexa a nivel de uso falado ou literario. No segundo dos artigos achéganse algunhas das
accións que quedaron por pechar con Del Riego e que agardan agora da man do seu sucesor, apuntando que o nome que
“resoa” con máis forza é o de Xosé Ramón Barreiro, aínda que sexa quen sexa o sucesor terá que atender a aspectos como a
incorporación de novos membros ou a reforma ortográfica.

______, “Felices libros”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 397, 20 decembro 2001, pp. 112.
Coa chegada ao remate do ano ofrécese unha selección dalgúns dos títulos máis interesantes dentro da literatura galega,
precedida dunha introducción na que se alude á suposta crise do mundo editorial e se sobrancea o esforzo que dende
Galicia levan a cabo as editoras para superar todos os atrancos. A selección está conformada por dezaoito columnas con
cadansúa fotografía alusiva nas que ben se centra nunha obra concreta ou partindo dun título no labor desenvolvido por
unha editorial, como ocorre coa primeira que baixo o título de “Kalandraka proponlles ós nenos redescubrir a pintura de
Miró”, repasa algúns dos títulos máis salientábeis que a editora pontevedresa puxo no
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mercado ao longo do ano, seguido do “Diccionario do seres míticos galegos para o público infantil”, que repasa as
tradicións galegas para achegarllas aos máis cativos da casa; “Dasilva saca a pasear a mancha e Álvarez Cáccamo ó
dinosauro”, que analiza a obra de Kiko Dasilva Moncho e a mancha e a de Xosé Mª Álvarez Cáccamo O dinosaurio
Belisario, caracterizando a primeira de “metáfora da arte contemporánea” que sorprende polo seu impacto visual, mentres
que da segunda explican o argumento deste conto en verso sobre un dinosauro tirano. Tamén se fai eco de obras como O
libro dos xogos, Chirlomirlos, Galicia, unha luz no Atlántico, coordinado por Víctor F. Freixanes; Ferrol, corazón de
navío, de Xohana Torres; as traduccións ao galego de Espiral Maior de poesía balear ou obras como Sedimentos, de Xavier
Paz; Eclipse, de Xavier R. Baixeras ou as premiadas Desde Arcadia para Govinda, de Charo Pita; Velanarias, de Emma
Pedreira; e Epiderme de estío, de Lucía Novás. Seguen polas entregas da colección Ablativo Absoluto con títulos como a
antoloxía A tribo das baleas ou Casa atlántida, casa cabaret, de María Lado, para logo seguir pola publicación da obra
completa de Manuel María en Espiral Maior e as obras individuais publicadas este ano: Martázul, de Xosé Antonio Perozo;
Breve crónica universal da clase obreira, de Jaureguizar; Como levar un morto, de Xesús Rábade Paredes; Teoría do caos,
de Marilar Aleixandre; Triloxía dos tristes, de Xosé Carlos Caneiro; A historia escríbese de noite, de Bieito Iglesias; As
aventuras de Said e Sheila, de Ramón Caride; e O pausiñas, de Roque Cameselle. Tamén se inclúe un artigo asinado de F.
Martínez Bouzas do que damos conta de seguido:
- F. Martínez Bouzas, “Pracer de ler”, pp. 4-5.
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Comeza comparando a falta de liberdade dos anos cincuenta e sesenta, que propiciaba como vía de escape a lectura,
o que facía de moitos auténticos lectores voraces confronteado coa actualidade considerada “a era da
posmodernidade” e caracterizada como a “era do baleiro”. Repasa algúns dos grandes autores universais que predominaban
na metade do século e esgrime algunhas das razóns do porqué é fundamental a lectura, dende que “ler é existir”, pasando
pola de que é unha forma de afastarse da soidade ou descubrir os nosos verdadeiros intereses, ata
o pracer que se sente mentres se le. Remata dando algúns consellos para aproximarse á lectura como son o
achegarse á obra sen previos consellos e potenciando o sentido da ironía para a comprensión da invención das grandes
obras, e coa esperanza de que un cambio leve á redescuberta dun gozo “doutra natureza” que nada ten que ver co dos
divertimentos mediáticos.
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López Foxo, Manuel, “Poesia inédita de Manuel María”, A Nosa Terra, nº 969, “Guieiro Cultural”, 11
xaneiro 2001, pp. 27-28.
Manuel López Foxo reinvindica aquí a obra de Manuel María. Fai un pequeno comentario de Poemas ó Outono (1976) e
pasa a falarnos dun “novo mollo de poemas” que é Brétemas do muiñeiro (1977), reeditado no ano 2000. Sinala que neste
libro o poeta fala dos muíños, abidueiras, brétemas, lareiras, congostras..., do mundo rural en xeral. Lembra que Manuel
María é un fervente defensor deste mundo que xa nos setenta comeza a “esboroarse”, que a súa poesía expresa o sentimento
da terra, o diálogo coa natureza... chea de palabras coma: “amor, muíño, arado, martelo...”, que é, en definitiva, “unha
denuncia contra a industria irracional e contaminante”. Finalmente di que fala tamén nuns versos da ruptura da mocidade
co galeguismo culturalista de Ramón Piñeiro, queixándose do desleixo na publicación da poesía de Manuel María e
desexando a edición dos poemarios Entre a arxila e a luz e Cecais hai unha vez.
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López Silva, Inma, “Teatreiros, lean: falemos da crítica”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”,
nº 58, 7 xaneiro 2001, p. 9.
Ofrece unha “declaración de principios” sobre a situación do teatro galego actual e afirma que este “non merece a crítica
que os teatreiros se empeñan en definir”. Comenta, para rematar, que a crítica sobre o sector teatral nos medios é marxinal
e “cómpre promocionala xa”.

______, “Unha débeda: ‘Cadernos da Escola Dramática Galega”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 59, 14 xaneiro 2001, p. 9.
Alúdese á fundación, no ano 1977, da Escola Dramática Galega, da man de Manuel Lourenzo e Francisco Pillado. Sinálase
que se trata dun “centro de actividades teatrais xurdido da conciencia da absoluta falta de infraestructura teatral no
panorama galego”. A seguir, descríbense algunhas das iniciativas desta empresa como os Cadernos da Escola Dramática
Galega, dirixidos por F. Pillado e coordinados por M. Lourenzo, ou o Certame de Teatro Breve da Escola Dramática
Galega, convocado anualmente ata 1992. Tamén se citan algúns dos títulos publicados nos Cadernos como Os vellos non
deben de namorarse, Aristófanes ou O teatro galego na Arxentina.
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______, “Iso a un fillo non se lle fai”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro
2001, p. 9.
Partindo da representación de Eso a un hijo no se le hace de Josep M. Benet i Jornet, fai unha ampla reflexión sobre
o escaso público que acode aos espectáculos galegos, á vez que recapacita sobre os motivos do éxito do teatro foráneo en
Galicia. Asemade, critica que se considere o de fóra como mellor que o noso, poñendo como exemplo esta obra que
cualifica de oda “á vulgaridade, á ordinariez e ao mal gusto”. Remata sinalando que entre os últimos textos galegos
representados non aparecen ningún que se poida comparar con esta peza foránea de tan baixa calidade.

______, “Heiner Müller no Teatro Galán”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 66, 4 marzo
2001, p. 9.
Aproveitando a representación dunha obra de Heiner Müller adaptada por unha compañía zaragozana na Sala Galán de
Santiago, reflexiona sobre a situación do teatro galego e do seu público. Fai unha loanza do papel que está a xogar a Sala
Galán dentro do panorama galego como foro para a representación de propostas alternativas. Logo, ponse de manifesto o
atraso do sistema teatral galego, incapaz de facer propostas como as de Heiner Müller, un
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autor moi admirado no seu país , pero que aquí considera que non ten espectadores pola falta dunha educación teatral que
axude ao público a comprender postas en escena novidosas e arriscadas.

______, “Exiliados teatros”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 72, 15 abril 2001, p.
11.
Reflexiona sobre a oferta de espectáculos teatrais en Compostela que, en opinión da autora, é “nula” e lembra brevemente o
teatro galego existente antes das xornadas de Abrente e Ribadavia, parándose en autores como Varela Buxán, Castelao,
Maruja Villanueva ou Ramón Valenzuela, que no seu día fixeron agromar o teatro ao outro lado do Atlántico.

______, “De desfasamentos e baleiros”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 91, 26 agosto
2001, p. 2.
Análise do labor que en Galicia está a desenvolver o teatro afeccionado partindo da falta dunha cultura teatral sempre
apoiada nos medios audiovisuais. Sinala que os comentarios en voz alta ou os aplausos fóra de lugar son dous síntomas
desta falta de cultura teatral, así como que entre xente de idade avanzada siga producindo escándolo o
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tratamento dalgúns temas tabú como o sexo ou os nus. Neste sentido considera que o papel dos medios audiovisuais son un
axente de normalización. Denuncia o baleiro que se produce no referido á promoción teatral entendido como cultura e
literatura dramática, agás o traballo desenvolvido polas compañías afeccionadas. Considera tamén que as programacións
institucionais deberan atender a este aspecto para dinamizar o sistema promocionando, á vez a escrita de obras dramáticas,
papel que tamén lle asigna aos premios.
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Loureiro, H., “Detour ahead”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 398, 27 decembro 2001,
pp. 10-11.
Centrado no labor das traduccións publicadas este ano en galego, comeza criticando que se deixara o camiño encetado coa
versión galega da obra de Amin Maalouf, A viaxe de Baldassare (2000), coa que se achegaba á lingua galega unha obra
actual á vez que á castelá, un esforzo que ve que se está dirixindo unicamente á literatura xuvenil, como ocorreu con O
señor dos aneis, de J. R.R. Tolkien. Considera que se dá unha preeminencia das obras xuvenís fronte ás de autores
contemporáneos polas dificultades de comercialización, exemplificado con Os tres mosqueteiros, en versión de Darío
Xohán Cabana. Recorre a un artigo de Yves Chevrel, “Le texte étranger: la littérature traduite”, para falar da importancia do
traductor na asimilación da obra estranxeira, e do editor á hora de incluír a obra nunha colección concreta, posto que observa
un cambio de actuación no eido editorial galego que agora tende a incluír as obras estranxeiras en coleccións nas que saen as
de autores autóctonos, caso da Literaria de Galaxia ou o feito por Laiovento coas versións de A escuma dos días, de Boris
Vian e Ensaios, sátiras e aforismos, de Swiff. Tamén sinala que as coleccións de peto favorecen o coñecemento de autores
estranxeiros ao facelos máis accesíbeis e loa o esforzo da serie Literatas, dentro da colección Xerais Peto, con catro obras
neste ano Xeo e lume, de Andrea Dworkin; O home é un grande faisán do mundo, de Herta Müller; As fillas do defunto
coronel, de Katherine Mansfield; e Venus negra, de Angela Carter.
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Loureiro, Ramón, “A cabalo dos séculos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 xaneiro 2001, p. 31.
Recomenda As rulas de Bakunin (2000) de Antón Riveiro Coello, de quen fai unha gran louvanza. Sinala que nesta obra o
autor viaxa pola historia do século pasado atendendo ás terras do Limia. Acaba dicindo que o ano 2000 foi un ano literario
prolífico, que non sería o mesmo sen esta novela.

______, “As singraduras da imaxinación”, La Voz de Galicia, “Novidades literarias. O libro da
semana”, 13 xullo 2001, p. 29.
Sucinto comentario sobre a novela de Antón Riveiro Coello, Homónima (2000), publicada na colección Literaria da
editorial Galaxia. Apunta que se trata dunha historia que “comeza cunha singradura pola Rede. Unha historia que, tras
empezar en Internet, viaxa ata as terras de América, cruzando o océano das palabras, con ese navío, tan mariñeiro, que é a
fabulación”. Para rematar, afirma que esta pode ser a súa mellor novela porque “debaixo do libro hai unha oculta poesía, un
tesouro secreto, que é o que lles permite ás obras sobrevivir ao seu autor”.
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M. Q. S., “Premio de ensaio Ricardo Carvalho Calero”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
66, 4 marzo 2001, p. 8.
Tras comentar o interese que representa para os investigadores o mundo da lírica galego-portuguesa medieval, sinálase a
dificultade para encadrar un traballo coma o de Xoán Carlos Lagares Por esto fez este cantar (2000), premio Ricardo
Carvalho Calero de ensaio. Despois cualifícase este estudio como unha referencia obrigada pola rigorosa aproximación que
fai a esta materia, para a continuación reproducir varias opinións do propio Lagares sobre a súa obra. Termínase
comentando a estructura deste ensaio.
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M. S. C., “La poesía toma la palabra”, ABC, “ABC Cultural”, nº 493, 7 xullo 2001, p. 26.
Achégase ao número 4 da revista Hablar/Falar de Poesía destacando algúns dos contidos que presenta nas súas diferentes
seccións. Nomea o poema inédito de José Ángel Valente, que pecha o número e do que Claudio Rodríguez Fer opina que é
“auténtica cifra de su espíritu creativo”.
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M. V. V., “A loba”, Atlántico Diario, “La Revista. Crítica”, 5 agosto 2001, p. 61.
Pequeno comentario sobre a novela A loba (2000), de Bento da Cruz que foi versionada ao galego por Moncha Fuentes.
Resáltase a súa excelente estructura e os seus concisos e atinados diálogos. Tamén se fai unha breve referencia á
producción literaria anterior deste escritor portugués.
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Martínez Bouzas, F., “Catro solos de jazz e unha única melodía”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 60, 21 xaneiro 2001, p. 7.
Recensiónase a última obra de Manuel Darriba, Velada do billarista (2000), publicada pola Editorial Sotelo Blanco na súa
colección Medusa. Comeza citando algunhas das súas obras anteriores como Paf Xarope (1977) para o público infantil e
xuvenil, ou o poemario Calor. A seguir, céntrase en Velada do billarista, conformado “a base de catro relatos
independentes desde o punto de vista editorial e que teñen sentido de seu, pero que, ao lelos no seu conxunto, atopamos
entre eles algunhas escenas ou situacións que os vencellan entre sí”. Para rematar, cita algúns dos temas que se tratan na
obra como “a soidade, o desamparo, a semente da derrota e do sufrimento”.

______, “Unha nova escrita de mulleres”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28
xaneiro 2001, p. 7.
Con motivo da presentación do libro de Medos Romero, Dubido que matei a Lena, publicado na colección Abismos de
Edicións Xerais de Galicia, ofrécese unha síntese argumental da obra. Nela a autora fala “da condición humana, das nosas
feblezas, das teas de araña, que nós mesmos construímos e que nos atrapan sen remedio, de desexos agochados, de soños e
obsesións”.
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______, “¿É tan rasante o voo dos paíños?”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4
febreiro 2001, p. 6.
Considérase que A man dos paíños (2000) de Manuel Rivas, non é un libro memorábel, pero si innovador, “un libro
metaxenérico que acolle nas súas ringleiras tres maneiras de relatar: a ficción, a fotografía e o relato xornalístico”. A seguir,
alúdese á estructura do relato ficcional, que considera moi complexa, cunha linguaxe intensa e unha temática “forte”.
Apunta que o relato fotográfico, pola súa banda, narra en imaxes as sensacións e as emocións dos emigrantes e dos
mariñeiros, “que saen para volver, aínda que despois a traxedia os abata”.

______, “Alfabeto de narradores”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4 febreiro 2001,
p. 7.
Alúdese á presentación de Palabras con fondo (2000), do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Indícase que se
trata dun volume que reúne os traballos de vintetrés autores galegos a favor da cooperación e a solidaridade internacional. A
seguir, descríbese a obra, conformada por unha amalgama de xéneros, co predominio da prosa e do relato curto, aínda que
tamén hai poesía. Para rematar, cítanse os autores que colaboraron na realización do volume: Marilar Aleixandre, An
Alfaya, Fran Alonso, Carme Blanco, Franco Grande, Freixanes, Manuel Seixas, Tucho Calvo, Caride Ogando, Fina
Casalderrey, Antón Cortizas, Silvia Gaspar, Fernández Paz, Neira Cruz, García
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Teijeiro, Silvia Gaspar, Sabela Álvarez Núñez, Suso de Toro, Caneiro, Alfonso Álvarez Cáccamo, Lois Diéguez, Bieito
Iglesias e Carlos Casares.

______, “Os redactores do Informe de Literatura”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68,
18 marzo 2001, p. 8.
Recensiónase o Informe de Literatura do ano 99. Critícase o silencio co que se recibe todos os anos este proxecto. Lóuvase
a obxectividade e a minuciosidade na recollida de datos que reflicte a obra. Saliéntase tamén a relevancia desta publicación
para coñecer o estado da nosa literatura. Amósase o desacordo coa exclusión de ensaios de temática filosófica, sociolóxica,
etc. Remátase eloxiando o traballo levado a cabo polos redactores e pola coordinadora Blanca Ana Roig Rechou.

______, “Vida vertical”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 9.
Comézase comentando a existencia na obra Casarriba de Euloxio R. Ruibal de importantes elementos dramáticos.
Amósase o acordo coa definición desta novela que ofreceu o propio Ruibal, na que esta se presenta como unha “metonimia
de Galicia”. Ofrécese, a continuación, unha breve presentación dos protagonistas da novela. Saliéntase, como punto
común, a desorientación que rixe nas existencias retratadas. A novela cualifícase, ademais, de “ricaz” e “complexa”.
Finalmente, faise referencia ao xeito en que o autor engorda un fío argumental “livián”.
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______, “O milagre de Espiral Maior”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 63, 11 febreiro
2001, p. 6.
Recoñécese o mérito da colección Espiral Maior, que leva dez anos editando libros de poesía galega, salientando o labor
levado a cabo na dirección desta empresa por Miguel Anxo Fernán-Vello. Asemade sinálase que o seu éxito se debe ao
“traballo ben feito”. Despois coméntase que a maior parte dos poetas galegos –novos ou consagrados– publicaron nesta
editorial. Tras resaltar que “Espiral Maior poesía” vén de publicar o seu número cen, remátase dando conta da súa
ampliación ao eido da narrativa e do ensaio.

______, “Narracións non ficcionais”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 63, 11 febreiro
2001, p. 7.
Achega á obra Eu tamén fun coas vacas (2000) de Alfonso Eiré, da que se salienta entre outros aspectos a imaxe que ofrece
da vida real dunha aldea galega de hai coarenta anos. Tamén se comenta que a figura das vacas aparece nos 24 relatos
dándolle unidade a obra. Asemade, resáltase que os diferentes relatos “poden ser entendidos como o despregue da narración
inicial”. Despois analízase a aprendizaxe que supuña ‘ir coas vacas’ e destácase a vinculación destas narracións co
costumismo. Finalízase recollendo as verbas do autor para encadrar a súa obra.
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______, “A soidade do matador”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001,
p. 7.
Coméntase a primeira novela en galego de Xavier Cid titulada Terá as túas balas, premio Lueiro Rey 2000. Critícase a
escolla de Sotelo Blanco ao incluír esta obra nunha edición xuvenil e non dentro da colección da narrativa de referencia.
Tamén se analiza a trama da obra centrada na “crónica literaria dun asasinato por encargo realizado por un profesional da
morte matada”. Asemade, insístese na fondura que alcanza o carácter do protagonista. Tras mencionar algúns dos defectos
desta novela curta, elóxiase o seu final e algúns elementos estructurais.

______, “A pólvora das metáforas”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro
2001, p. 7.
Achega á obra As rulas de Bakunin (2000) de Antón Riveiro Coello, na que se comeza referindo a aquelas obras publicadas
nos últimos anos e que tratan unha temática común baseada na Guerra Civil. A continuación coméntase o feito de que nos
últimos meses aparecesen dúas obras narrativas escritas por Maalouf e Riveiro Coello que se centran na pescuda dun libro
salvador. Deste último, tras facer un breve percorrido pola súa traxectoria, analízase a
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súa última novela. Así, resáltase que mantén a mesma técnica narrativa de anteriores novelas e destácase o argumento
desta. Tras insistir na caracterización do personaxe e na idea de “libro salvador”, termínase mencionando algunhas das
eivas desta novela.

______, “Entrando na ruína, na noite”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 66, 4 marzo
2001, p. 7.
Tras caracterizar ao autor Xosé Vázquez Pintor como “escritor todoterreo da nosa lingua” e despois de mencionar algunhas
das súas novelas, achégase á súa obra Quen faga voar (2000), premio Carvalho Calero de narración curta. Despois
coméntase a trama desta obra, da que se salienta que comeza desenvolvéndose nun mundo cotián para acabar mergullada
na ciencia ficción. Sen embargo, tamén se resalta que a novela “non é tan sinxela como podería sospeitarse no plano
estructural” Finalízase comentando o estilo e o léxico do libro.

______, “Un novo narrador”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 70, 1 abril 2001, p.
9.
Comézase salientando a contribución de Xesús Fraga á renovación literaria do noso país. Ofrécese un breve resumo das
sete historias que atopamos no libro Tute para catro (2000) e destácase, ademais, a constante presencia nos
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contos dunha realidade cotiá e monótona. A obra defínese como “un libriño de literatura, quizais con minúscula”. Así
mesmo, alúdese á ausencia de grandes pretensións e de luxos formais. Finalmente, lóanse as descricións e faise referencia á
insistencia con que se reflicten os cambios sociais que afectan ao eido rural.

______, “A perspectiva da ra”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 78, 27 maio 2001,
p. 3.
Despois de facer un percorrido por algúns dos personaxes e historias que aparecen en Medición definitiva do limbo (2000) de
Xosé Luís Martínez Pereiro, destaca que este volume pode encadrarse dentro de anteriores entregas deste autor. Como
características comúns a todas elas apunta a ausencia de trama argumental, as digresións imaxinarias de personaxes espantallo, as
rarezas da natureza ou a excentricidade, comicidade e melodramatismo que envolven as historias. Por outro lado, indica que o
máis salientábel deste autor non é tanto o núcleo temático como a forma de ollar e cualifica a súa escrita de literatura “con
minúsculas”, que tamén é necesaria dentro do sistema literario como

o demostra -afirma- o feito de que esta obra gañase o II Premio de Narrativa Fantástica Cidade da Coruña.

______, “Á pescuda da identidade en Tzataplán”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas, nº 85, 15
xullo 2001, p. 4.
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Recolle inicialmente a dedicatoria, “A Pedro Páramo e Aureliano Buendía”, coa que Antón Riveiro Coello comeza a súa
novela Homónima, véndoa como unha mostra da influencia que nel exerce o realismo máxico da literatura
hispanoamericana, nomeadamente Juan Rulfo e Gabriel García Márquez. A seguir, sintetiza a traxectoria literaria deste
autor e considera que algunhas das características desta novela xa estaban presentes en A historia de Chicho Antela e A
quinta de Saler: a mesma técnica narrativa e a coincidencia nalgún dos personaxes. Completa a recensión cun resumo do
argumento e unhas breves referencias á estructura, ao tratamento do tempo e á linguaxe empregada.

______, “A India como contrapunto”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 87, 29 xullo
2001, p. 4.
Sinala que Xosé Manuel Villanueva con Adeus India, adeus (2000) se anticipou a outros políticos ou expolíticos galegos ao
estrearse no xénero narrativo. Considera que esta obra pasou case desapercibida e sen referencias críticas salientábeis e que
sorprendeu ao recibir o premio da Crítica de Galicia á creación literaria. Apunta que se trata dunha boa novela do sistema
literario galego, aínda que seguramente moi orfa de lectores pola súa grande extensión e por certos defectos editoriais e
formais á hora do autor artellala. Achega o seu argumento e fai certos comentarios sobre esta “soberbia novela”, da que
afirma que presenta unha “construcción arquitectónica sinxela e lineal, un nivel descritivo excelente e un aforro á mantenta
de artificios formais”. Tamén sinala que nela unha cultura mítica actúa como contrapunto da Galicia dos oitenta.
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______, “Diccionarios literarios (II)”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 100, 24 outubro
2001, p. 2.
Recensión sobre o Diccionario de termos literarios elaborado polo Equipo Glifo e editado polo Goberno galego a través do
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Apunta que Anxo Tarrío, Fernando Cabo Aseguinaloza,
Blanca-Ana Roig, Arturo Casas, Anxo Abuín e Darío Villanueva figuran entre os que dirixen ou dirixiron este equipo de
traballo. Laméntase de que a obra, publicada hai tres anos, non fora quen de acadar unha soa crítica seria e fundamentada.
Salienta que esta obra se ha converter nun instrumento axeitado para a fonda análise do sistema literario en xeral e do
galego en particular.
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Monteagudo, Teresa, “Unha achega para facer o ‘Cancioneiro galego”, El Correo Gallego, “Correo
das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 10.
Tras facer un percorrido pola traxectoria investigadora do profesor Manuel Quintáns, centra a atención no Cancioneiro do
Fisterra galego (2000). Ofrece unha detallada descrición do contido de cada un dos tres volumes deste estudio. Así mesmo,
refírese á laboriosa etapa de obtención de datos nos que se fundamenta o traballo presentado. Cualifica a obra como “un
achegamento importante á divulgación do noso patrimonio cultural”. Finalmente, expresa o desexo de que partindo de
investigacións como esta se chegue a facer un Cancioneiro xeral de Galicia.
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Mora, Rosa, “Contrabando, intriga y paisaje”, El País, “Babelia”, nº 484, 3 marzo 2001, p. 10.
Presenta a traducción ao castelán de A guerra do tabaco, terceira parte da serie policiaca do escritor Carlos G. Reigosa.
Comeza nomeando aos dous personaxes centrais, o xornalista Carlos Conde e o detective Nirvado Castro, que xa aparecían
na novela máis coñecida de Reigosa, Crime en Compostela (1984). A partir desa referencia lembra o éxito daquel libro e
comenta os seus motivos. A seguir, fala das semellanzas que hai entre ambos, conta o argumento do último e explica os seus
principais méritos. Finalmente, describe superficialmente a traxectoria literaria do autor citando as obras máis próximas aos
lectores casteláns.
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Navia, R., S. Noia e A. R. López, “Rajvinder. O señor do templo dourado”, O Correo Galego,
“Revista das Letras”, nº 353, 15 febreiro 2001, pp. 1-7.
Traza unha panorámica da traxectoria literaria do autor da literatura india Rajvinder. Comeza por facer unha pequena
biografía na cal se destacan os seus estudios de Filoloxía e Matemáticas. Logo destácase o encarceramento do autor por
pedir a alfabetización dos pobres no 1976. Recolle o coñecemento que Rajvinder ten sobre a literatura galega con Neira
Vilas e Rosalía de Castro. Deste xeito, todo xira arredor da idea que ten sobre os poetas que son os que poden cambiar o
mundo e reivindicar aquilo que está mal. Remata transcribindo dous dos poemas de Rajvinder “O ego desprazado” e “A fala
do meu exilio” no que o exilio é o eixe de todo o poema.
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Negro, Carlos, “Decálogo”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo 2001, p. 5.
Artigo que sintetiza as ideas que este autor presentou nun relatorio das XI Xornadas de Lingua e Literatura celebradas en
Santiago en abril de 2001. Nel, partindo da súa exp eriencia de lectura constante e atenta ao longo da última década,
establece un decálogo que agrupa as liñas temáticas globais da poesía de 1990 a 2000. Primeiramente, sinala o canto
elexíaco pola cultura agraria; un segundo tema é o das memorias da Terra e da Fisterra, polo que aquí apunta de maneira
especial ao Batallón Literario da Costa da Morte. Seguidamente, apunta que a visión da patria é diferente nos distintos
autores, uns vena como algo político, outros como unha entidade histórica diferenciada e outros de maneira máis irónica; en
cuarto lugar comenta que autores como Igor Lugrís, Chus Pato ou Emilio Araúxo tratan o tema do idioma; o quinto punto
alude á asunción plena da condición feminina como marca de xénero; seguidamente apunta a cuestión da sensualidade, vista
de diferentes formas pero sempre desde unha perspectivca feminina; en sétimo lugar fai referencia á renovación do ambiente
poemático como consecuencia da presencia de máis xente nas cidades; a continuación alude á maior preparación dos poetas,
feito que leva a unha maior reflexión metapoética; en noveno lugar sinala algúns dos autores que seguen cultivando o tópico
do mundo perdido; e finalmente indica que existen algunhas poéticas que esquivan as clasificacións rotundas aínda que
participen dalgúns dos matices suxeridos, incluíndo neste grupo a Celso Fernández Sanmartín e Estevo Creus.
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Núñez Sobrino, Ángel, “Murguía, la erudición impresa”, El Correo Gallego, “Fin de semana”, 12
agosto 2001, p. 7.
Analízase o Diccionario de escritores gallegos (1862) de Manuel Murguía, do que se salienta o seu Apéndice e o seu
Discurso Preliminar. Asemade acha moi importante o estudio “A significación histórica de Murguía”, publicado na revista
Arquivos VI do Seminario de Estudos Galegos, para entender a obra de Murguía.
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Pociña, Andrés, “Pilar Pallarés, poeta dende a poesía”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 11 febreiro 2001, p. 21.
Evocación da figura de Pilar Pallarés na que se fai un percorrido pola súa traxectoria poética. O percorrido bibliográfico
que se fai neste artigo pasa polas referencias e comentarios varios das obras Entre lusco e fusco (1980), Sétima soidade
(1984) e Livro das devoracións (1996). Deles resáltase a súa temática marcadamente intimista, o sentimentalismo do que
están impregnados os seus versos e a súa abraiante humanidade. Para concluír, cítase un elenco de autoras que
previsibelmente influíran na súa andaina creadora, entre elas a figura de Rosalía de Castro.

______, “Chus Pato, desconcerto de desconcertados”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”,
4 marzo de 2001, p. 21.
Andrés Pociña céntrase na figura de Chus Pato e no desconcertante que resulta a súa creación, pois cualifica á autora como
“unha escritora difícil, moi difícil”. Achéganos fragmentos da súa última obra, m-Talá (2000), que resulta imposíbel
adscribir a xénero algún, pois considera que é “un desconcerto, un auténtico desconcerto, pero fermosísimo e apaixoante,
onde está todo o sentimendo dunha poeta que ten moito que dicir e que comunicar”. Conclúe que con m-Talá, Chus Pato dá
vida a un novo concepto da poética no que se mesturan temáticas tan diversas como as sensacións que a lectura desta
sorprendente obra provoca en nós.
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______, “Ana Romaní, unha ardencia nas mareas”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 25
marzo 2001, p. 21.
Céntrase na figura de Ana Romaní, a poetisa que dedica ao mar moitos dos seus versos como amosan xa os títulos dos seus
poemarios: Palabra de mar (1987), Das últimas mareas (1994) e Arden (1996). Sobrancéase que o mar é unha constante na
poesía desta autora que nos lembra a outras poetisas como Cristina Peri Rossi, Carmen Riera ou Xohana Torres. Sinálase
tamén que, ao carón do mar, o amor constitúese como un referente dos seus versos, algúns dos cales se recollen neste
artigo. Finalmente faise mención da musicalidade da poesía de Romaní, que se vincula coa de Rosalía de Castro.

______, “María Mariño, unha vergoña e unha súplica”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 15 abril 2001, p. 21.
Céntrase na figura de María Mariño, unha poetisa da que di que fixo do tempo a temática por excelencia dos seus versos,
ata o punto de que incluso os nomes que dan título aos dous poemarios da autora fan referencia a esta temática: Palabra no
tempo (1961) e Verba que comenza (póstumo, 1990). Para achegarse á traxectoria poética de María Mariño e comentar as
súas obras, séguense os estudios realizados por tres mulleres: Ana Romaní, Carmen
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Blanco e Victoria Sanjurjo. Deste xeito, recollendo anacos de estudios referentes á vida e obra desta poetisa, debúxase a
súa traxectoria marcada polo tempo. Conclúe facendo alusión á razón do titular: a vergoña á que nos remite o
esquecemento da figura de María Mariño e a súplica coa que reivindica que se lle dedique un Día das Letras Galegas.

______, “Olga Novo, estudio e inspiración”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 6 maio
2001, p. 21.
A poetisa Olga Novo é a protagonista deste artigo, no que se fai un percorrido pola súa traxectoria. Ademais dos poemarios
que ten publicados, sinálase que é autora doutros traballos filolóxicos dedicados ao estudio da obra de Claudio Rodríguez
Fer como son: Por un vocabulario galego do sexo. A terminoloxía erótica de Claudio Rodriguez Fer (1996), Claudio
Rodríguez Fer: el universalismo de la periferia (1998) e O lume vital de Claudio Rodríguez Fer (1999). Dedícanse tamén
unhas liñas a comentar os seus poemarios A teta sobre o sol (1996), Amar é unha india (1997) e Nós nus (1997).

______, “Helena Villar Janeiro, a poesía compartida”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”,
27 maio 2001, p. 21.
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Logo de recordar unha anécdota, faise referencia á obra de Helena Villar Janeiro, unha poetisa que escribe sempre
acompañada do seu esposo, o tamén poeta Xesús Rábade. Para o crítico literario resulta de enorme dificultade discernir qué
obras pertencen á autora e cales ao seu home, aínda que algúns poemarios sexan da autoría de Helena Villar
exclusivamente. Cítanse entre eles Alalás (1972), Rosalía no espello (1985), no que se glosan anacos da poesía de Rosalía
de Castro, Nas hedras da clepsidra (1999) e Álbum de fotos (1999), obra que consta dunha colección de fotos familiares cos
seus respectivos comentarios.

______, “Anne Marie Morris, poeta galega”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras “, 17
xuño 2001, p. 23.
Destácase a presencia da americana Anne Marie Morris no I Congreso de “Poetas ‘alófonos’ en lingua galega”, celebrado
en Santiago en 1993. Faise referencia ao seu poemario galego Voz Fuxitiva (1965). Amósase a influencia que tiveron Valle
Inclán, Rosalía, Curros e os Cancioneiros Medievais na súa obra e no seu amor polo galego. Menciónase a Bernardino
Graña como grande admirador da obra da poetisa. Finalmente, logo de dar conta dalgúns datos da vida da autora,
reprodúcese o seu primeiro poema galego tal como aparecía o 3 de outubro de 1999 en O Correo Galego para anunciar o
seu falecemento.
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______, “Yolanda Castaño, un delirio de lirios”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 15
xullo 2001, p. 23.
Descríbenos a traxectoria literaria da poetisa, aínda moza, Yolanda Castaño, con tres poemarios e unha antoloxía
publicadas dende o ano 1995, e importantes premios de poesía que a converten nunha “autora plenamente consagrada”.
Compáraa coas once escritoras que homenaxean no libro Daquelas que cantan… a Rosalía, entre elas Pura Vázquez ou
Luz Pozo Garza.

______, “Ánxeles Penas, a terra e os recordos”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 29
xullo 2001, p. 23.
Achéganos á vida e á obra de Ánxeles Pena, profesora de lingua e literatura e pintora, escritora de varios poemarios,
primeiro en castelán e logo en galego, que vendo que a súa poesía “non funcionaba” logo de varios anos reivindicaba “o
seu dereito a facer unha poesía persoal, quizais fóra de moda”.

______, “Xela Arias, superación constante”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 19
agosto 2001, p. 21.
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Percorre a obra literaria de Xela Arias que abarca dende 1986 ao 1996 e que ten obras como Denuncia do equilibrio
(1986), Tigres coma cabalos (1990) e Darío a diario (1996), para concluír que cada un deles está cargado dunha enorme
orixinalidade e que se percibe unha grande evolución expresiva no curto período de tempo en que os escribiu.

______, “Margarita Ledo Andión, a poesía como loita”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 16 setembro 2001, p. 21.
Lembra o libro publicado no 1991 por Úrsula Heinze, Mulleres, que recolle as confesións de oito galegas recoñecidas e que
lle serve de introducción para falar da vida dunha delas, Margarita Ledo Andión, muller marxinada e afastada do seu país
polas circunstancias sociais e políticas do momento.

______, “Tres poetas andaluzas e Rosalía de Castro”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”,
23 setembro 2001, p. 21.
Louva á autora de Cantares Gallegos por ser referente, modelo e guía de tantas mulleres, incluso máis aló das fronteiras
galegas, que como ela se quixeron dedicar ao cultivo da poesía. Achéganos así, a tres recoñecidas poetas
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andaluzas: Elena Martín Vivaldi, Ángeles Mora e María Sanz, que sinalan o papel que desempeñou en cada unha a
escritora galega e a súa obra.

______, “Juana de Ibarbourou, Juana de América e de nós”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 7 outubro 2001, p. 21.
Relaciona a obra da escritora uruguaia Juana de Ibarbourou (1892-1979) coa literatura galega. Despois de achegar algúns
aspectos biográficos e literarios, reproduce diversos poemas que destacan a forza comunicativa e o universalismo dos seus
versos, que mesmo relacionan o seu pensamento e o seu mundo poético con Rosalía de Castro. Ademais, afirma que o seu
nome está entre os primeiros das escritoras hispanoamericanas de gran difusión e sinala a súa influencia en Luz Pozo Garza
e Mª do Carme Kruckenberg, fonte que recoñecen as propias poetisas galegas.

______, “A romana Sulpicia, poesía completa”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con palabras”, 21
outubro 2001, p. 21.
Achégase á autora romana Sulpicia que forma parte dun volume que está a elaborar Aurora López sobre as mulleres que
escribiron na época do imperio, traducindo moitos dos seus versos ao galego por primeira vez neste artigo, e da
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que comeza referindo datos biográficos. Explica que esta muller da alta sociedade romana escribía poesía para un seu
namorado chamado Cerinto, da que salienta a importancia que acada a figura do ser amado nas súas composicións, a súa
capacidade para manterse libre “polo menos no pensamento”, malia que coma en todas as historias de amor, a alegría e o
desdén camiñan da man, pasando de poemas alegres a outros moi tristes. Remata destacando a calidade da poetisa romana e
chamando a atención sobre un feito insólito como é que non dá a máis mínima descrición física do seu amado.

______, “Reflexións sobre un ano con poetas tecedoras”, O Correo Galego, “Lecer. Tecer con
palabras”, 28 outubro 2001, pp. 20-21.
Fai diferentes consideracións sobre esta serie de artigos que veu publicando sobre mulleres poetas en O Correo Galego nos
últimos meses e que supuxeron para el unha nova e rica experiencia. Esta tarefa, di seguidamente, permitiulle ler poemarios
inéditos, como nos casos de Marica Campo e Mª do Carmo Kruckenberg; coñecer numerosos materiais e informacións,
chegados mesmo do estranxeiro, por exemplo, de Flor Loynaz e Violeta Parra; ter a recompensa da comunicación persoal
con Pura Vázquez, Xohana Torres ou Ana Blanco (nai da poeta Ana Romaní); contar coa axuda desinteresada de María
Xosé Queizán, Helena Villar, Carme Blanco, etc.; entablaramizade con Beatriz Dacosta, Ánxeles Penas, Yolanda Castaño
ou Pureza Canelo, ademais de con lectores anónimos desta sección. Finalmente, fai un agradecemento expreso a diversas
persoas que o axudaron nesta andaina, especialmente a moitos homes e mulleres deste xornal por lle axudar e dar esta
oportunidade.
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Ponte Far, Xosé A., “O Xabaril Branco”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 xaneiro 2001, p. 35.
Achégase á novela por entregas de Tucho Calvo, facendo referencia ao éxito acadado por esta modalidade no século XIX e
o seu posterior abandono. Da obra de Calvo sinala que é unha “peza dignísima”, nunha excelente edición acompañada das
ilustracións de Miguelanxo Prado. Ofrece un resumo do seu argumento que xira arredor do discorrer vital de Fito. Cualifica
a obra de fiel ao xénero aventureiro entre a fantasía e a realidade, sinalando elementos como o xabaril branco, que só el
pode ver, ou a danzarina do Miño como fundamentais pegadas da fantasía na obra. Remata apuntando que é unha obra que
pode gozar calquera lector, tanto adulto coma infantil.

______, “Unha aldea máxica”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 marzo 2001, p. 29.
Percorrido pola obra de Xosé Carlos Caneiro e polo conxunto de galardóns recibidos. Faise especial fincapé na última das
súas novelas, Ébora (2000), que lle valeu tamén o XIXº premio Blanco Amor e o IV premio Eixo Atlántico nas
convocatorias do 2000. Apunta que a novela, rica en canto ao léxico e á intercalación de textos alleos ao relato (referencias
cinematográficas, refráns, cancións,...), narra a historia de Libardino Romero, un administrativo que abandona a súa muller
na procura do amor e da felicidade en Ébora, aldea imaxinaria, afastada da estupidez, da estulticia e da televisión, principais
doenzas da fin de milenio no mundo occidental.
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Quintáns S., M., “A memoria de nós mesmos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28
xaneiro 2001, p. 8.
Sinala que con motivo da celebración do centenario do poeta ourensán Manuel Luís Acuña, Edicións Xerais de Galicia
publicou o volume titulado Manuel Luís Acuña (2000), baixo a responsabilidade de Ramón Nicolás Rodríguez e Antón
Pulido, como editor e ilustrador, respectivamente. Apunta que no volume colaboraron tres xeracións de escritores,
intelectuais e poetas galegos, baixo os expresivos rótulos de Os contemporáneos: compañeiros nas angueiras de outrora,
As descubertas nas voces da posguerra e A continuidade dun feitizo: Redescubrimento no tránsito do milenio. A seguir,
descríbese con máis detalle o volume e cítanse moitos dos colaboradores.

______, “Escritos sobre teatro’ de R. Carvalho Calero”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
62, 4 febreiro 2001, p. 8.
Alude ao volume titulado Escritos sobre teatro (2000), co que a Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor lle
rende homenaxe a Ricardo Carvalho Calero con motivo do décimo aniversario do seu pasamento. Sinala
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que se trata dun conxunto de trinta e dous textos: “artigos para xornáis e revistas, ponencias, conferencias, traballos de
investigación, e mesmo un programa de man e mais un prólogo”.

______, “Eladio Rodríguez”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro 2001, p. 8.
Comézase louvando a tarefa desenvolvida por Clodio González López no eido da cultura galega, para a seguir facerse eco
da publicación da obra Eladio Rodríguez González, publicada por Toxosoutos na súa colección Fasquía. Sinálase que se
publica antes mesmo que a edición facsimilar que o Centro Ramón Piñeiro fixo de A saudade nos poetas galegos –discurso
de ingreso na RAG de Ramón Cabanillas e resposta de Eladio Rodríguez González
(2000), en edición de Teresa Monteagudo e Luís Alonso Girgado. Finalmente, repásase a abondosa participación de Eladio
Rodríguez na prensa da época e lémbranse algúns dos seus títulos máis destacados, entre eles Folerpas (1894), Raza e
Terra (1922) ou Oraciós campesiñas (1927).

______, “Narrativa recuperada”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 4 marzo 2001, p.
8.
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Dáse conta da publicación de A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire, en edición de Xabier Campos Villar,
dentro do proxecto “Narrativa recuperada” que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro. Menciónanse os distintos
apartados nos que se divide esta obra, da que sinala que recolle cincuenta e seis relatos cos que se caracteriza perfectamente
a escrita deste autor. Faise tamén un percorrido pola vida e as obras máis importantes de Lugrís Freire e remátase louvando
o acerto de recoller estes relatos nun volume.

______, “O patriarca do teatro galego”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 69, 25 marzo
2001, p. 10.
Reflexiónase sobre a relación entre os escritores e a identidade dun pobo, tomando como punto de referencia a figura de
Manuel Daniel Varela Buxán. Saliéntase a relevancia que este persoeiro tivo no eido do teatro galego. Coméntase, ademais,
a organización da obra Manuel Daniel Varela Buxán (2000) en dúas partes, centrándose a primeira delas na vida do
homenaxeado, e a segunda na súa traxectoria profesional. Ofrécese, así mesmo, o nome dos investigadores que participaron
no estudio. Finalmente, vólvese a destacar a importancia que no noso teatro tivo Varela Buxán.

______, “Protagonistas da historia: Xosé Trapero Pardo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”,
nº 78, 27 maio 2001, p. 4.
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Fai un resumo dos aspectos tratados na obra Xosé Trapero Pardo. A crónica dun século de Ana María Rodríguez Rivas,
coa que conseguiu o XIV Premio Literario Ánxel Fole (2000). Por outro lado, pon de manifesto o rigor co que a escritora
reconstruíu a vida deste persoeiro tan importante para a historia de Galicia. E para dar conta disto sinálanse as distintas
tarefas e cargos desempeñados por este ilustre galego, así como as distintas obras literarias por el publicadas, nas que
segundo Filgueira Valverde destaca a visión costumista do popular. Sen embargo, e a raíz disto, apunta que nos autores do
XIX e primeira metade do XX habería que revisar o que hai de “costumismo tópico” e de “realismo social”.
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Regueiro, Carina, “A nova primavera para Manuel Luís Acuña”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 63, 11 febreiro 2001, p. 5.
Céntrase na obra publicada como homenaxe a Manuel Acuña, editada por Ramón Nicolás Rodríguez. Comézase
reproducindo unhas verbas de Álvaro Cunqueiro nas que caracteriza ao seu amigo Manuel Luís Acuña, para a seguir facer
unha análise da obra publicada pola editorial Galaxia. Deste xeito, menciónanse os autores que participaron neste volume e
coméntase que inclúe diferentes manifestacións artísticas. Tamén se di que coincidindo co centenario do seu natalicio se
organizou en Ourense unha mostra titulada Artistas en homenaxe a Manuel Luís Acuña que sorprende “pola súa valía e
variedade”. Tras mencionar algúns dos datos máis sobranceiros da súa vida e obra, remátase recoñecendo que o libro e a
mostra son unha merecida homenaxe á figura de Manuel Luís Acuña.

______, “As cantigas son a primeira escola galega”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
67, 11 marzo 2001, p. 8.
Tras salientar a conservación das peculiaridades da cultura galega nas terras de Fisterra, infórmase dos estudios que sobre
esta localidade levou a cabo o profesor Manuel Quintáns. De entre todos eles destácase a recente publicación das Cantigas
do Fisterra Galego. Recóllense, ademais, as opinións do autor sobre o importante lugar que as
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cantigas, os contos e os refráns ocupan na nosa cultura. Finalmente, menciónase tamén a relevancia que Quintáns concede
ao coñecemento do noso pasado para, deste xeito, chegar a comprender o noso presente e futuro.

______, “A capacidade de escribir non se herda, apréndese”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 8.
Preséntase Escolma de familia. Cen anos de poesía (2000) como un reflexo da evolución da poesía galega nos últimos cen
anos, negando que sexa só un reflexo da poesía da familia Álvarez. Recóllense as palabras de Xosé María Álvarez Cáccamo
referidas á realización e difusión da obra. Así mesmo, cítase a opinión do prologuista, Xavier Rodríguez Baixeras, ao falar
das conexións existentes entre a poesía dos autores antologados. Saliéntase tamén a importancia que temas como a familia e
o humor teñen na obra destes poetas. Finalmente, coméntase o achegamento ás artes plásticas dun membro da familia: Berta
Cáccamo.
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Regueiro, Natalia, “Magnoli@s”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001,
pp. 6-7.
Tras destacar a confluencia de contorno e cultura que se dá na illa de Islandia e de se referir á súa rica literatura, asociada
cos ritos ancestrais das narracións míticas e dos poderes sobrenaturais dos versos, presenta a antoloxía Auroras boreais
(Escolma de poesía islandesa moderna e contemporánea) (2000), editada na colección “Libros da Frouma” da Editorial
Follas Novas. Salienta que foi ideada por Arturo Casas con motivo da capitalidade cultural europea de Reykjavij e que está
conformada por un limiar e unha escolma de Hermann Stefánsson, ao que seguen composicións de 32 relevantes escritores,
entre eles o nobel Halldór Laxness, nacidos entre 1880 e 1973. Valora a confluencia intercultural e as múltiples referencias
que ecoan na escrita destes autores, así como a proposta pioneira de presentalos nunha edición bilingüe islandés-galego que
contribúe ao recíproco recoñecemento. A seguir refírese ás interrelacións literario-musicais de moitos deles e cita, entre
outros moitos, os casos de Sjón, coautor con Björk de letras para The Sugarcubes, ou Didda, autora das letras de diversos
grupos punk. Tras mencionar a todos os poetas que aparecen nesta antoloxía conclúe que se trata dun “concorrente crisol
lírico, pleno de percepcións e matices múltiples, de suxestión e experiencia, vida e metáfora, análise e autocrítica, símbolo
e homenaxe; artellados na consecución dunha poética auténtica e singularizadora, na absorción elocuente de posibilidades
discursivas varias, no intercambio fecundante e afán cosmopolita”.
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Requeixo, Armando, “O voo rasante dos paíños”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 58, 7
xaneiro 2001, p. 8.
Breve resumo do argumento e principias características da obra de Manuel Rivas, A man dos paíños (2000), publicada por
Edicións Xerais de Galicia. Coméntase que o escritor coruñés debuxa nesta obra “unha interesante historia de protagonista
ex mariño e emigrante, onde van pairando como motivos recorrentes en todo o texto a complicidade amical, o peso da
memoria e o recordo da infancia”. A seguir, menciona os diferentes relatos que compoñen a obra.

______, “Phiccións de ficcións”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 59, 14 xaneiro 2001,
p. 7.
Ofrécese un breve comentario argumental sobre a obra Phiccións (2000), colección de seis xornalistas pontevedreses
radicados en Vigo: Francisco J. Gil, Manuel Blanco Rivas, Xosé Anxo Otero Ricart, Salvador Rodríguez, Eduardo Rolland
e Xosé Ánxel Xesteira. A seguir, cítanse os relatos escritos por cada un dos colaboradores do volume. Apunta que se trata
dunha recompilación, de forma breve, “de libros imaxinarios e de historias extravagantes”.

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

______, “Cartografías da pel e o vómito”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4
febreiro 2001, p. 8.
Alúdese ao poemario de Frank Meyer, Pele-Mele fel (2000), publicado por Edicións Positivas. Subliña qe se trata dun
volume que reúne setenta e un poemas “tan breves coma plenos”, que “non se acomodan nin a monotematismos
simplificadores nin a metros preestablecidos, xogando sempre co impredecible gume da navalla dunha tradición de
escritores contracorrente”.

______, “Palabras como pontes”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001,
p. 8.
Breve estudio da antoloxía A ponte das palabras/Hitzezko zubia (2000), no que se comeza dicindo que o coordinador desta
antoloxía bilingüe, Jon Kortazar, é o autor do limiar e dos apéndices bibliográficos. Asemade, menciónase o grupo de
poetas galegos que colaboraron na traducción das composicións dos vinte autores vascos. Despois, valóranse os distintos
temas e formas de tratalos. Finalízase salientando a posibilidade de que este traballo sexa desperdiciado.
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______, “Poesía emerxente”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 89, 12 agosto 2001,
p. 3.
Sinala que o camiño de abeiramento literario entre a terra galega e vasca aberto pola antoloxía poética bilingüe A ponte das
palabras (2000), vese confirmado coa aparición da selecta tetralingüe vasco-catalana-castelá-galega, Poesía berria
(emergent, emergente, emerxente). Dá certos datos relativos aos seus créditos e sinala que compila as creacións de oito
poetas que no pasado mes de decembro participaron no encontro “Poesía emerxente da Fin do Milenio” celebrado na UPB
en Vitoria. Asemade, fai certos comentarios sobre o contido da obra, que recolle de autores galegos a “verba erótica e
delicuescente” de Yolanda Castaño e a “épica visionaria” de Rafa Villar. Conclúe referíndose ao proveitoso que pode
resultar a apertura e a convivencia destes sistemas literarios.
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Rodríguez, Luciano, “Poesía galega hoxe, ¿sombra ou luz?”, O Correo Galego, “Revista das Letras”,
nº 375, 12 xullo 2001, p. 7.
Salienta que a poesía galega, que despois do episodio da Guerra Civil comezou a recuperarse gracias ao labor dos exiliados
americanos, chegou no último cuarto do século XX a unha situación de asentamento e madurez. Sinala ademais que a
fecundidade e valor desta se nota na elaboración de antoloxías, algunhas delas bilingües e que apareceron en ámbitos do
catalán, italiano, francés, ruso ou inglés. Por outro lado destaca o feito de que os poetas máis novos dialogan con outras
culturas e que estes contribuíron a “debuxar un mapa literario múltiple e rico”. Por último, cando indica que no último
cuarto do século XX conviven xeracións moi afastadas temporalmente, apunta os nomes dalgúns poetas que pertencen a
elas, sinalando que quedan fóra da súa relación moitos outros.
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Rodríguez, Salvador, “O outro grupo Álvarez”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 197, 17 febreiro 2001,
p. 1.
Con motivo da publicación de Escolma de familia (2000), Salvador Rodríguez cualifica a familia Álvarez de caso único de
liñaxe dedicada á literatura. Enumera os poetas recollidos na antedita colección: Emilio Álvarez Giménez, Xerardo Álvarez
Limeses, Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez, Emilio Álvarez Negreira e Xosé María, Alfonso e Celso Álvarez
Cáccamo. Tamén lembra outros membros do clan dedicados á cultura como Berta Cáccamo, Gerardo Álvarez Gallego,
Carlota Álvarez Basso... A seguir, dá conta da orixe desta familia na Pobra de Seabra, onde naceu en 1830 Emilio Álvarez
Giménez, quen chegou a Pontevedra vintesete anos despois. Finalmente coméntase que Manuel Bragado salienta a figura
de Xosé María Álvarez Blázquez, para o que reivindica un Día das Letras Galegas.

______, “Un home chamado Cunqueiro”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 198, 24 febreiro 2001, pp. 12.
Coida o articulista que Cunqueiro, a quen cualifica como un dos mellores narradores das literaturas galega e española, facía
realismo máxico antes cós latinoamericanos. Repasa a súa relación coa prensa, con especial atención ao seu traballo en
Faro de Vigo e El Pueblo Gallego, actividade á que se dedicou por necesidade económica.
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Salienta que inicialmente publicou poesía, de xeito que antes da guerra xa tiña na rúa tres volumes, todos en galego. A
seguir, comenta que trala instauración da dictadura publicou, tanto en galego como en castelán, narrativa, poesía e teatro.
Para rematar, sinala que o literato mindoniense sentía unha gran responsabilidade cando escribía en galego xa que se sentía
partícipe do proceso de recuperación cultural que esta lingua estaba a experimentar.

______, “Estou sorprendido de ser un novelista”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 200, 10 marzo 2001,
p. 1.
Conversa co poeta, ensaísta, e home de teatro Xosé Vázquez Pintor, na que logo de falar do mundo do fútbol, que aparece
reflectido en Lume de biqueira, pasa a describir a súa última novela Quen faga voar (2000). Sinala que un dos seus
obxectivos ao perfilar os personaxes desta novela era tentar desmentir o tópico “que di que o mundo rural e urbano non se
entenden nin se entenderán nunca”. Tamén reflexiona sobre o seu silencio literario e mais sobre a “premio-dependencia”
que está a padecer a literatura galega de hoxe en día.

______, “Un día e 364 noites”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 202, 24 marzo 2001, p. 1.
Aproveitando a celebración do Día Mundial do Teatro, Salvador Rodríguez fala de diversos temas vencellados co teatro
galego actual. Comeza salientando a importancia dos Premios María Casares e da Asociación Galega de Actores,
Directores e Técnicos de Escena que está presidida por X. M. Oliveira “Pico”. Amosa que en Galicia hai
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sesenta compañías profesionais independentes e unha institucional, mais que o teatro galego aínda ten pendente a
“formación académica dos seus actores e actrices”. Faise un repaso polo CDG e remátase indicando algunhas das eivas do
teatro en Galicia: centralización en Compostela, precariedade de medios das compañías, etc.
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Ruibal, Tomás, “Unha ambiciosa viaxe ó pasado”, Diario de Pontevedra, “Revista”, 1 abril 2001, p.
8.
Recensión sobre a novela de Xosé Carlos Caneiro (Verín, 1963), Ébora, publicada por Edicións Xerais no 2000. Apunta
que a calidade literaria que demostra o autor nesta novela, galardoada co Premio Blanco Amor e co Premio Eixo Atlántico,
situaríao tan só un chanzo por debaixo de Méndez Ferrín. Subliña que o principal logro de Caneiro é
o de saber afastarse da literatura convencional e de venda fácil; o principal defecto, o de acumular demasiadas
referencias novelísticas e citas alleas ao propio relato (literarias, musicais, televisivas, cinematográficas, culturais,...) que
enchen o texto de “retorcementos lingüísticos” nunha novela que, polo demais, cualifica de “grande, atrevida, ambiciosa”.
Tamén repasa a súa traxectoria poética, ensaística e narrativa, sinalando que esta comezou nos primeiros anos da década
dos 90. Fai fincapé, sobre todo, en Ébora, afirmando que o seu antecedente é a Odisea de Homero. Apunta que a novela,
dividida en 24 capítulos, que se corresponden cos 24 cantos da Odisea, ten por protagonista a Libardino, un oficinista que
busca, igual ca os heroes clásicos, a felicidade afastándose da escura realidade. Destaca que a importancia da novela radica
na viaxe interior do protagonista e do resto de personaxes que
o acompañan nesa andaina. Ademais salienta que a acumulación de ideas e reflexións sobre temas como a vida e a
morte, o significado da escritura, a memoria dun país que se adiviña como a España prefranquista, entre outros, están por
riba da comicidade que se plasma na acción.
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______, “Entre o apego e a pedra”, Diario de Pontevedra, “Revista. Letras”, 19 agosto 2001, p.
6.
Resalta o éxito que está a acadar Manuel Rivas dentro do panorama literario galego e español, situación que é comparada
coa do euscaldún Bernardo Atxaga. Despois comenta o último libro de Rivas A man dos paíños (2000), que vén de ser
traducida ao español como La mano del emigrante (2001). Detense en cada unha das tres partes do libro “A man dos
paíños”, “O álbum furtivo” e “Os náufragos”, que é considerada como a parte máis frouxa do libro. Finalmente resáltase o
fondo sentimento de nostalxia e de amor cara á Galicia que presenta, en conxunto, este volume.
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Santos, Care, “Grupo abeliano”, El Mundo, “El Cultural”¸ 21-27 febreiro 2001, p. 16.
Comentario sobre a novela de Cib Cabido, Grupo abeliano (1999) que foi Premio Blanco Amor 1999 e aparece publicada
en castelán en Alianza. Sinala que se o existencialismo é a expresión desesperada das crises do noso tempo, esta novela
podería ser existencialis ta, pois considera que algo diso hai no comportamento dos seus protagonistas, un grupo de mozos
sen máis preocupación que vivir nunha liberdade a medio camiño entre a indiferencia e o despotismo. Achega máis detalles
do seu contido e comenta que os protagonistas viven nun mundo limitado, onde a inseguridade, o tempo, a nada ou a morte
aparecen en cada esquina. Tamén sinala que a súa é a filosofía dunha negación colectiva, que no formal se traduce nunha
voz narrativa impersoal, encargada de pormenorizar todas as accións sen desvelar a identidade dos integrantes do grupo.
Finalmente, afirma que Cid Cabido escribiu unha novela ao fío da contemporaneidade máis absoluta, xogando a trazar unha
alegoría do mundo que nos tocou en sorte, aínda que ensaia unha ironía que non sempre logra dar no branco.
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Seara, Teresa, “Tempos de altura na lírica”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo
2001, p. 9.
Inicialmente fai referencia á ampla gama de textos poéticos que se publican na actualidade, xa que houbo un aumento do
número de editoras que pasaron a publicar volumes deste xénero. Sen embargo, destaca o papel que xoga Espiral Maior xa
que esta, en tan só unha década de existencia, leva máis de douscentos volumes publicados e mantén activas catro
coleccións dedicadas a este xénero. A pesar de todo isto, comenta que as tiradas de poemarios soen ser reducidas e que os
compradores acostuman ser outros poetas e persoas do mundo da crítica. En oposición a este dato, apunta que se nota un
interese esperanzador en distintos actos poéticos como os recitais, as presentacións de libros ou outro tipo de
manifestacións. Con todo, cre que estamos a vivir unha época fértil para a poesía, que se caracteriza polo amplo número de
voces femininas que renovaron a temática e a forma, pola tendencia a superar as fronteiras entre xéneros e pola pervivencia
de colectivos que crean espacios para a lírica fóra dos circuítos tradicionais.
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Sequeiro, Natalia, “Relatos de alén do mar”, El Correo Gallego, “Fin de Semana”, 21 xaneiro 2001,
p. 13.
Céntrase na Rolda Segunda das Crónicas Galegas de América de Xosé Neira Vilas, das que sinala que son setenta e cinco
novos artigos de emigrantes onde aparecen case catrocentas persoas coñecidas e anónimas. Salienta que Neira Vilas coñece
perfectamente o que vén ser a emigración debido á súa traxectoria vital. Apunta que as andainas destes emigrantes son moi
diversas, por exemplo, no volume anterior remátase coa historia dun botafumeiro cubano que é enviado a Santiago, e este
novo libro comeza coa biografía dun emigrante portugúes que se converte en aeronauta. Ademais indica que a obra ten “un
coidado aspecto gráfico” e que nela aparecen deseños de Seoane, debuxos de Urbano Lugrís... Do que non cabe a menor
dúbida -di- é “que a Neira Vilas aínda lle quedan historias para unha terceira rolda de Crónicas Galegas de América.
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VV. AA., “25 anos da morte. Ramón Otero Pedrayo. Arredor de si”, La Voz de Galicia, 1 febreiro
2001, 40 pp.
Presentan a Ramón Otero Pedrayo como un dos persoeiros imprescindíbeis para comprender o século XX en Galicia, tanto
no eido literario coma no xornalístico, na oratoria e na política. La Voz de Galicia anuncia a súa adhesión aos actos de
homenaxe ao escritor ourensán con motivo do 25 aniversario do seu pasamento con este monográfico que inclúe abondosa
documentación fotográfica e tamén reproducción de portadas das súas principais obras, ademais dos estudios dos que
damos conta de seguido:
- Camilo Fernández Valdehorras, “O xenio literario do cristianismo galego”, pp. 2-4.
Extenso artigo que xira ao redor das características e da influencia do mundo espiritual na obra de Otero Pedrayo.
Considera Camilo Fernández Valdehorras que a partir dun coñecemento máis fondo deste tema podemos entender mellor a
“apertura á natureza”, así como a “compaixón absoluta cos semellantes” que caracterizou a vida e obra do autor de Arredor
de si. O investigador opina que, malia ese substrato relixioso tan importante “na súa literatura de ficción Otero Pedrayo non
enfatiza dogmas teolóxicos nin o artificio esteticista nin a comunicación doada cos lectores”. Reitera, unha e outra vez, os
amplos coñecementos de Otero, que o levaron a converterse nun dos homes máis cultos do seu tempo. Caracteriza a súa
obra de ficción polo simbolismo, que se afasta das correntes vangardistas e das temáticas “neopagás”. Con respecto á
estendida afirmación pola cal se di que o tema central da
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obra oteriana é Galicia, Camilo Valdehorras puntualiza que é “Galicia en canto temática e simbólica nun dobre rumbo
frontal e correlativo: á vez real (en clave histórico-sociolóxica) e espiritual (en clave metafisicotrascendental)”.
- Francisco Fernández del Riego, “Letras europeas no espello de don Ramón”, p. 5.
O daquela presidente da RAG lembra a vocación europeísta de Ramón Otero Pedrayo xa dende os seus anos mozos, cando
percorreu varios países do noso continente. Indica Fernández del Riego que os gustos literarios do ourensán se dirixiron a
Chateaubriand, Sthendal, Balzac, Proust, Verlaine, Baudelaire e Rilke, dos que recibiu certas influencias. Probas dese
europeísmo son, segundo o autor do artigo, a Lembranza de Goethe, a novela Fra Vernero, así como as traduccións do
Pamir e do Ulyses. Finalmente, reflexiona sobre a concepción da paisaxe en Otero, que “soñaba nunha vivinte e coordinada
integración dos factores naturais e humanos no fondo dinámico das paisaxes”.
- Xosé Manuel Salgado, “Un clásico da nosa narrativa”, pp. 6-7.
O profesor Xosé Manuel Salgado analiza as diversas facianas da prosa oteriana. Comeza describindo a influencia que
Antón Losada Diéguez exerceu sobre Otero á hora de que o de Trasalba “abrazase a causa galeguista” e tentase encher as
lagoas que presentaba daquela o sistema literario galego, nomeadamente na novela longa e no ensaio. Opina Salgado que a
chegada deste autor á literatura galega produciuse a unha idade tardía e despois dun longo
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proceso de maduración e reflexión persoal. Entre as moitas características da narrativa oteriana, destaca a conexión coa
natureza, como exemplo Devalar, así como a autobiografía ou a biografía en xeral, que se aprecia en Fra Vernero, O
señorito da Reboraina ou Las palmas del Convento. Considera que o propio Otero aparece, en diversas etapas da súa vida,
en obras como Arredor de si, Adolescencia ou Devalar. En dous apartados encadrados destácanse as facetas de polígrafo,
grafómano, políglota e poliónico do ourensán, así como o seu gusto polos pseudónimos.
- Ramón Nicolás, “Notas a Otero eséxeta”, pp. 8-9.
O autor esculca unha faceta “pouco transitada” de Otero, as anotacións que o escritor de Trasalba facía nos seus libros.
Céntrase nos apuntamentos incluídos no volume Historia de la Literatura Gallega de Benito Varela Jácome. Describe as
características desas anotacións en canto á forma e ao contido, ademais de reproducir máis de 70 notas a outros tantos
autores.
- Nicole Dulin, “La literatura universal a través del prisma francés”, pp. 10-11
Comeza o artigo cunha referencia ao clima de europeísmo, e mesmo universalismo, que se vivía na literatura galega dos
anos 20. A seguir, afirma que Otero non foi alleo a este ambiente receptivo cara ao foráneo e fai un percorrido polos
autores que máis cita e que máis influíron na obra do de Trasalba. Así, da literatura alemana destaca os

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

“aspectos románticos, filosóficos e musicais” en autores como: Novalis, Schiller, Schlegel, Goethe, Rilke e Wagner. Da
literatura anglo-americana cita como influencias: Walt Whitman, Rudyard Kipling, Thomas Hardy, Henry James, Virginia
Wolf, Shakespeare, Milton, Poe, Shaw e Aldous Huxley. En canto á literatura rusa, demostra preferencia por Pushkin,
Turgueniev, Dostoieski, Tolstoi e Chejov. Propón a obra Romeiría de Xelmírez como un exemplo da influencia e
coñecemento do mundo clásico por parte de Otero. Finalmente, opina que é o mundo francés o que mellor coñeceu e
asimilou Otero, servíndolle de ponte, a través de traduccións, cara a outras literaturas. Das letras galas cita a Chateaubriand,
Flaubert, Federico Moreau e Gérard de Nerval, entre outros.
- X. L. Franco Grande, “Cátedra de galeguismo”, p. 12.
O autor expón as súas lembranzas de Ramón Otero Pedrayo, como alumno do ourensán e como compañeiro de faladoiros.
Describe os percorridos do autor de Os camiños da vida polas rúas de Santiago e considera que os encontros no café
España constituíron unha “verdadeira cátedra de galeguismo” ao exercer o de Trasalba como fío de conexión entre a
preguerra e a posguerra. Lembra tamén o gusto polo ensino e a capacidade de comunicar vivencias xeográficas, así como
un xeito peculiar de entender a paisaxe, como as características sobranceiras de Otero.

- Xosé Carlos Caneiro, “O esplendor das luces” pp. 13-14.
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Artigo no que se fai unha encendida defensa da narrativa de Otero como o modelo a imitar para “recuperar o esplendor das
luces”. Comézase caracterizando a prosa do autor ourensán pola abundancia e pola ornamentación, contrapoñéndoo, deste
xeito, a Castelao. Inclúese dentro do que para Nietzsche sería o “fáustico”, caracterizado pola “riqueza expresiva, autonomía
do texto como xerador de sinestesias, profundidade conceptual, intencións totalizadoras”. A seguir, céntrase na análise de
Devalar e Arredor de si, por consideralas as novelas máis “coherentes e decisivas” de Otero. Estúdiase a evolución de
Adrián Solovio ou Soutelo, e tamén a defensa do modo de vida tradicional que fai o autor de Trasalba. Finalmente, tamén
ten unhas laudatorias palabras para O mesón dos ermos e para O espello no serán.
- X. Alonso Montero, “Poeta avaro e xeneroso”, p. 15.
O profesor Alonso Montero describe neste artigo a producción poética de Otero Pedrayo que se coñece ata o momento.
Afirma que o autor de Arredor de si precisou da poesía ao longo da súa vida, pero non se sentiu na obriga de deixala
impresa nun volume. Repasa as negativas de Otero a figurar en antoloxías e escolmas, excepción feita de Bocarribeira.
Céntrase máis polo miúdo no comentario dos poemas “A Estadea” e “Oda ao xamón”. Finalmente, refírese á temática
abordada por este autor e salienta o abundante uso que fixo do soneto.
- Xosé Manuel Sánchez Rei, “Otero, no escenario que lle corresponde”, pp. 16-17.
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Comeza o artigo lembrando a inxusta posición secundaria á que se viu relegada a producción teatral de Otero Pedrayo por
parte da crítica, así como a influencia que os textos de Otero exerceron nos autores contemporáneos. A seguir, fai un
percorrido cronolóxico e descritivo das seguintes obras: A lagarada, Teatro de máscaras, O desengano do prioiro ou o
pasamento da alegría co grande auto epilogal e xusticieiro dos féretros de loravia, Rosalía, Traxicomedia da Noite dos
Santos, O fidalgo e a noite, Noite Compostelá, Diálogos na néboa, ademais doutros textos breves. Despois de describir
argumentos e temáticas, céntrase nas características comúns, entre as que destaca a intertextualidade, a presencia da
fidalguía e das “tradicións e modos de vida dos homes e mulleres do campo”, a aparición da paisaxe galega mesmo como
personaxe, así como unha marcada característica de estilo na que soubo combinar “unha profunda pegada popular e unha
vontade de criación de linguaxe literaria culta”. En epígrafe á parte e baixo o título de “Un gran legado sen organizar”
enumérase o volume da documentación oteriana que se atopa depositado na Fundación Penzol.
- Marcos Valcárcel, pp. 18-19.
Este artigo é un repaso pola traxectoria xornalística de Ramón Otero Pedrayo, unha actividade que Marcos Valcárcel
caracteriza pola variedade, tanto de medios nos que ve a luz como de temas tratados e de subxéneros xornalísticos “desde o
artigo de opinión breve ata o ensaio de fondo nalgunhas revistas, pasando por colaboracións de historia local, prosas líricas
e evocación dun tempo pasado ou soñado”. Despois de situar a Otero dentro da rica tradición xornalística ourensá, organiza
a súa obra neste eido en dúas etapas separadas pola guerra civil, unha contenda bélica
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que tamén marcou a temática das súas colaboracións na prensa, xa que o obrigou a abandonar a defensa dos postulados
nacionalista que caracterizaban a época anterior.
- Carlos Baliñas Fernández, “Don Ramón nas aulas”, pp. 20-21.
Análise da relación de Ramón Otero Pedrayo cos centros de ensino polos que pasou, tanto na súa etapa discente como na
docente. Describe Carlos Baliñas aquelas aulas, profesores e mesmo anécdotas que permaneceron imborrábeis na memoria
do escritor ourensán. Comenta, tamén, os problemas co franquismo que o mantiveron afastado do ensino durante doce anos.
Finalmente, salienta as boas aptitudes demostradas como profesor universitario que “ensinaba cultura”. En epígrafe a parte
destáncanse as características dos seus discursos, a profunda fe que profesaba e os atrancos económicos polos que pasou nos
seus últimos anos.
- Manuel Rodríguez Alonso, “A lingua de Otero no seu contexto”, pp. 22-23.
Este artigo procura unha explicación para as características lingüísticas de Otero, que hoxe en día se consideran desviacións
da norma. Tenta desbotar a estendida idea de que se poidan atribuír á escasa formación filolóxica dos escritores daquel
tempo, e inclínase por pensar que “é un proceso que sofren tódalas linguas e tódalas literaturas”, e que as do noso contorno
pasaron no Renacemento e no Barroco. Opina que tanto Otero coma os seus compañeirosda Época Nós “van tentar crear
unha lingua galega auténtica, que designe as realidades elevadas e os novos obxectos
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e costumes da nova civilización, os novos procesos, con termos e construccións galegas, desbotando este castelanismo
asoballante”. A seguir, describe os distintos procesos seguindos na creación léxica: incorporación de voces dialectais,
latinismos e helenismos, medievalismos, lusismos e estranxeirismos. Compara a riqueza léxica e viveza da lingua de Otero
cos modelos normativos que chegan a través da TVG e dos diccionarios e gramáticas hoxe en vigor.
- Carlos Casares, “Un intelectual conservador”, p. 24.
Analiza Carlos Casares a ideoloxía de Ramón Otero Pedrayo ao tempo que recolle varias anécdotas que ilustran as súas
afirmacións. Así, sitúa ao de Trasalba dentro do conservadorismo, pero con talante “demócrata convencido” e
antifranquista. Sitúao máis próximo a Risco que a Castelao, pero opina que a fidelidade a este último levouno a apoiar ao
Frente Popular no 1936. Finalmente, fala da reconstrucción do Partido Galeguista durante a dictadura.
- Agustín Sixto Seco, “O don Ramón que eu tratei”, pp. 25-26.
Comeza Agustín Sixto Seco lembrando a súa adhesión á ideoloxía galeguista da man de Otero Pedrayo a partir do nove de
xaneiro de 1950, cando o autor de Os camiños da vida o informou da morte de Castelao. A seguir, describe a relación que o
uniu a Don Ramón, primeiro como estudiante e devoto admirador e, posteriormente, como médico. Lembra os últimos
momentos da vida do ilustre ourensán e algúns detalles do seu enterro.
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- Andrés Torres Queiruga, “O cristianismo dun fidalgo galego”, pp. 27-28.
Lembra, de inicio, o funeral celebrado en honor a Otero Pedrayo na catedral de Ourense. A seguir, analiza a importancia
que para el tivo a fe “como algo íntimo e consubstancial, como un descubrimento que vertebraba e enchía de calor a súa
vida”. Inclúe exemplos do anterior en obras oterianas. Considera que outra clave para entender
o seu pensamento é o romantismo, unha visión “orgánica do mundo e da historia, tan afín ó sentimento e tan moldeable
para a fantasía, que era onde el se sentía no seu elemento natural”. Finalmente, opina que poucos persoeiros da nosa
historia tiveron tanta capacidade conciliadora e concitaron tantas adhesións, que poucos foron tan fieis aos seus ideais e ao
seu país, por iso Otero é “símbolo do que Galicia foi, do que Galicia é e, sobre todo, do que Galicia está chamada a ser”.
- Ramón Villares, “Variacións sobre a historia de Galicia”, pp. 29-30.
Despois de facer un percorrido polas diversas ocupacións intelectuais de Otero ao longo da súa vida, considera Ramón
Villares que “a historia é o escenario predilecto de toda a súa obra”, unha preferencia que xa demostra dende anos mozos e
pola influencia de importantes profesores. Con respecto á xeografía, opina que ten moita importancia a memoria como un
elemento que “permite superar o plano estrictamente empirista e tratar asuntos que estaban moi alonxados da historia tout
court que daquela se practicaba”. Cita como obra fundamental o Ensaio histórico sobre a
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cultura galega, por ofrecer unha visión de Galicia menos étnica, menos illada e máis próxima á cultura occidental. Afirma
que a concepción oteriana da historia tamén se constata nas súas obras literarias, con espacios privilexiados como Trasalba,
Ourense, Santiago, os pazos, os prioratos, os mosteiros, etc. En canto á presencia de “arquetipos sociolóxicos” nas súas
obras destaca a civilización rural e conservadora, así como a fidalguía decadente.
- Justo Beramendi, “Nación e tradición”, pp. 31-32.
Esta análise da evolución ideolóxica de Ramón Otero Pedrayo comeza situándoo dentro das coordenadas do nacionalismo e
do tradicionalismo. Explica Xusto Beramendi os postulados ideolóxicos que o levan a tal definición, nomeadamente a
defensa do dereito de Galicia á autodeterminación e a crenza no cristianismo como un elemento da tradición galega ao que
todo está subordinado. Salienta a oposición a todo o burgués e a “actitude neotradicionalista de tentar adaptarse ás
transformación para reconducilas cara á permanencia, de presentar a tradición como a mellor forma de progreso”. A seguir,
fai un percorrido descritivo por toda a súa traxectoria política dende o 1928 ata o 1936, deténdose naqueles debates que
máis polémica crearon no seo do Partido Galeguista. En dous epígrafes a parte coméntase a afección de Otero polas
biografías, así como algúns aspectos da súa concepción do mundo”.
- Camilo Fernández Valdehorras, “Cronobiografía (1888-1976)” pp. 3-36.
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Esta detallada cronobiografía organízase “atendendo ó esquema cósmico das catro estacións en que se espellan a existencia
humana”. Así, a primavera corresponderíase cos epígrafes: “1888-1898: a infancia de Ramón ou ‘historia dun neno” e
“1898-1917: a adolescencia do ‘señorito”. O verán ocuparíano os apatados seguintes: “1918-1936: a mocidade raiolante do
galeguista e creador integral” e “1931-1936: o camiño redimido”. O outono ocúpao integramente o epígrafe “1936-1958: a
madurez olímpica do ‘señor de Trasalba”. No inverno figura o apartado “1958-1976: a senectude patriarcal de don Ramón
de Galicia”. Finalmente, péchase co epígrafe “1976-2000: Ars longa vita brevis”. En recadro a parte figura unha
“Bibliografía selecta sobre a vida e a obra de Otero Pedrayo”.
- C.F.V., “Achega á obra completa”, pp. 37-39.
Ofrece unha catalogación “ampla pero non exhaustiva” da obra de Ramón Otero Pedrayo, un traballo que considera
imprescindíbel para o mellor coñecemento da dimensión do egrexio ourensán. Estructura as máis de 130 fichas
bibliográficas nos seguintes apartados: poemática maior, poemática menor, poemas orixinais intercalados en obras propias,
poemas alleos traducidos ao galego por Otero Pedrayo, antoloxías e compendios da súa poesía, novelas en lingua galega,
novelas en lingua española, “novelos” ou novelas breves en lingua galega, obra narrativa ficcional menor, fragmentos de
novelas, traduccións ao galego, antoloxías e compendios principais de obra narrativa ficcional (reedicións), obra escénica e
obra dialogada selecta, compendios de pezas escénicas de Otero Pedrayo, traduccións de textos dramatúrxicos alleos ao
galego, obra ensaística xeral: erudita, doutrinal e biográfica; compendios, reedicións e antoloxías de obra ensaística menor;
corpus hemerográfico xeral: fontes hemerográficas; compendios
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de artigos reeditados de Otero Pedrayo; corpus fonográfico xeral; poesía oral ou obra oratoria; algunhas entrevistas
impresas; mínimo espolio inédito; e guía de fondos de Ramón Otero Pedrayo na Fundación Penzol.
- C.F.V., “Homenaxe ó nobre oficio de linotipista” p. 40.
Lembra que Otero case nunca volvía sobre os textos escritos e que, ademais, compoñía as súas obras ou as súas
colaboracións xornalísticas á man, evitando o mecanoscrito. Pretende con este artigo homenaxear aos linotipistas,
“víctimas” da caligrafía de don Ramón, e informa das dificultades polas que pasou La Noche para saír á rúa cos
“Parladoiros” por este motivo. Inclúese a reproducción da primeira páxina manuscrita dunha peza escénica inédita do autor
ourensán titulada As horas do Sandorio.
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Valcárcel, Xulio, “As brétemas do muiñeiro”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 7
xaneiro 2001, p. 4.
Refírese ás circunstancias que fixeron que saíse agora do prelo a obra Brétemas do Muiñeiro (2000) de Manuel María e
sinala que supostamente hai dez anos non puido ser polo “carácter partidista dalgúns poemas”. Tamén describe a Manuel
María como “labrego, muiñeiro falangueiro..”, e que é o poeta que máis e mellor conectou co pobo. Sinala que nesta obra
se ve unha “sensibilidade a contratempo”: o muíño, as moegas, a fariña... todo isto -dihoxe desaparececido. Subliña
ademais que o poeta “encamiña os seus pasos cara á friaxe e a soidade” e ao final “só queda o amor” que, sen embargo, é
suficiente.

______, “Libra, de Gonzalo Navaza”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 18 febreiro
2001, p. 4.
Comeza gabando a traxectoria literaria de Gonzalo Navaza, caracterizada “polo predominio do inxenio, das segundas
intencións, do humor e do misterio”. Declara que a gran virtude do autor é a facilidade coa que manexa a linguaxe, que
sempre leva máis alá dun simple “arabesco fonético” ou “xogo exhibicionista”. A seguir, afirma que no seu último
poemario está presente ese virtuosismo, pero ademais “vén imposto co selo incuestionable da necesidade”, o que potencia
os seus obxectivos, sexa pola elegancia ou o humor cáustico. Comenta a exactitude do

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

título escollido, e fala das posibles lecturas que pode ter o libro: intimista, solidaria ou de compromiso. Finalmente salienta
a importancia da coherencia ética do poeta, patente na combinación temática e no tratamento do poemario.

______, “Rosa íntima”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 8 abril 2001, p. 8.
Achega á última obra de Manuel Pereira Valcárcel, Rosa íntima (2000), escrita ao longo de once anos, entre xullo de 1989
e outubro do 2000, e a cabalo entre dous lugares, Ouzande (A Estrada, Pontevedra) e Madrid. Dela destácase a
concentración reflexiva sobre a paixón e o desafío de ter tratado a través da poesía as variadas circunstancias do amor,
amor que nace como “ a conxunción de intereses e vontades dobres”. Sinala que os poemas son curtos pero densos. e que
neles se plasman, ademais do amor, temas coma o erotismo ou a ansiedade. Faise eco tamén do resto de obras que
completan o repertorio literario deste escritor: Día de inverno, un conxunto de relatos premiado no 1992 por Casa de
Galicia de León, e os poemarios Poema de cinza e Todo morte. Recorda, por último, o traballo de Pereira Válcarcel como
colaborador en diferentes xornais e revistas.

______, “Vocabulario das orixes”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 22 abril 2001, p. 8.
Valoración da poesía de Xosé María Alvárez Cáccamo, tomando como punto de partida o seu libro Vocabulario das orixes
(Premio de Poesía Miguel González Garcés, 1999). Subliña que o poeta aborda a través dos seus versos
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sentimentos e ideas universalmente compartidos como, por exemplo, a lembranza da nenez para rescatar os tempos idos
nos que os proxenitores espantaban os medos inimigos. Para lograr esa evocación afirma que Álvarez Cáccamo se vale da
quietude, plasmada nuns versos que xorden como instantáneas, e da paixón. Ademais salienta que esta mestura de
elementos conduce á reflexión sobre o azar da existencia, unha existencia feita de palabras.

______, “Antón Avilés e Eusebio Lorenzo”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 6 maio
2001, p. 8.
Análise de dúas figuras xa finadas, importantes para a literatura galega: Antón Avilés e Eusebio Lorenzo Baleirón. Ao
primeiro achégase a través da súa obra, Cantos caucanos (2000), indicando que se trata dunha homenaxe ás experiencias
vividas en Colombia polo autor durante vinte anos e que volve a ser noticia debido á súa reedición. Recóllese ademais a
valoración que sobre a súa poesía ten a prologuista e traductora da obra reeditada, Ánxeles Penas. Da breve obra de
Lorenzo Baleirón, morto con só vintecatro anos, destácase o escepticismo e a dor como motivos principais. Valcárcel, que
afirma ter sido amigo de Eusebio Lorenzo, explica os desencontros co poeta, o impacto da súa perda e os sentimentos que
lle suxiren poemarios seus, como A morte presentida (1988).

______, “Rosas, corvos e cancións”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 13 maio 2001,
p. 8.
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Recensión sobre a obra de relatos Rosas, corvos e cancións (2000) de Inma López Silva. Valórase o acertado equilibrio
entre o imaxinario e o real, as doses de escepticismo que se barallan, sen chegar a propostas nihilistas, a mestura de tenrura
e de acedume, moitas veces vehiculizada esta última gracias a un humor que chega a ser negro, entre outros aspectos.
Sinala que os espacios nos que se moven os personaxes abranguen todo o mundo; o tempo aparece concentrado e os
diálogos case non teñen cabida. Opina que se trata dun “traballo de fondo calado artístico”, no que os relatos se fusionan
para dar vida a “seres desamparados”, a “amores imposibles”, a “soños perdidos”, etc.

______, “O éxito de Antón Riveiro Coello”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria “, 19
agosto 2001, p. 4.
Achegamento á figura e obra de Antón Riveiro Coello, do que lembra que dende o principio considerou un escritor moi
prometedor. Sinala que dende a súa participación no xurado que premiou a súa obra Animalia (2000), observou como ía
gañando en soltura, precisión e profundidade. Tamén salienta como características da súa escrita a riqueza da lingua, a
fermosura e precisión das palabras empregadas, así como o traballo incesante que leva a cabo. Remata reclamando para a
súa obra a atención do público en xeral.
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______, “Biografía de Manuel Rodríguez López”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 2
setembro 2001, p. 4.
Refírese ao libro Vida e obra de Manuel Rodríguez López (2000), de Manuel Blanco Castro, comentando que dá a coñecer
a súa figura e sinálanse os feitos máis salientábeis da vida deste poeta “que amou profundamente a Galicia e a Catalunya”.

______, “Outra crónica das américas”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 14 outubro
2001, p. 4.
Achégase ao segundo volume de crónicas publicado por Xosé Neira Vilas no que se contan as historias e aventuras de
personaxes importantes ou curiosos do mundo da emigración. Entre estes personaxes destácase a Pepe Ruibal, Amado
Ricón, Carmen Cornes, Lourenzo Varela, Carmen Arias, Xerardo Moscoso, Colmeiro e Xosé López Lledín. Defínese como
unha obra de fácil lectura, amena e de gran rigor histórico.

______, “Unha novela de fondo realista”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 16
decembro 2001, p. 4.
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Aproximación a Fado (2000), a primeira novela de Álvaro Lago, na que -segundo se apunta- a acción transcorre na vila de
Area Nova, concretamente na taberna da Parrocha, onde se entrecruzan as historias dos diferentes personaxes (o viaxeiro,
Rosa, Cristina...). Destácase positivamente a configuración psicolóxica dos personaxes e a dimensión máxica, que aporta
equilibrio ao libro e que é introducida mediante as historias que conta o viaxeiro na taberna.
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Varela, Rafael, “Novoneyra”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 354, 22 febreiro 2001, pp.
4-5.
Dá conta do libro coordinado por Ignacio Castro, titulado Neste silencio. Arredor de Uxío Novoneyra (2000), no que
recolle as ideas expostas no seminario de filosofía celebrado no Pozo do Picón (Arca) o 28 de decembro de 1999. Así
resúmense as participacións dalgúns contertulios recollidos na obra como Herminio Barreiro, que destaca tres conceptos
claves para entender a Novoneyra : a liberdade, a emoción e os soños, ou Ignacio Castro, que insiste na obsesión de
expresar “ a memoria xorda do non verbalizado". Logo enumérase a participación doutros como Gonzalo Trasvach, Alberto
Sucasas ou Antón Patiño. De Manuel María exponse a súa visión dos recordos ás veces crús na súa caracterización.
Remátase aludindo a dous textos do libro alleos ao seminario : unha homenaxe de Xulio Calviño e un ensaio de Francisco
Sampedro sobre a política dentro da obra do poeta.
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Vidal, C., “Retrato literario dun mundo que se esfarela”, A Nosa Terra, “Guieiro Cultural”, nº 971, 25
xaneiro 2001, p. 33.
Céntrase na obra de Afonso Eiré Eu tamén fun coas vacas (2000), libro de contos onde as vacas son o fío conductor.
Apunta que o autor quere deixar claro que o seu libro non é un laio por un mundo que se perde senón unha queixa de que
este mundo estea apartado da literatura. Sinala que nel se narra con minuciosa descrición a sega, a rega, palleiros, carros...
“Eu son labrego e reivindico o meu pasado”, como -asegura- a necesidade do autor de recrear estes temas do agro.
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Vidal, Carme, “Unha estirpe de poetas chamada Álvarez”, A Nosa Terra, nº 970, “Guieiro Cultural”,
18 xaneiro 2001, p.25.
Dá noticia da publicación do libro Escolma de familia (2000), na que se segue a historia da saga dos Álvarez através de
catro xeracións e oito poetas, dende Emilio Álvarez Giménez aos tres irmáns Álvarez Cáccamo. En primeiro lugar conta
brevemente a evolución da saga, cos nomes e obras dos seus membros. A seguir, fala do prólogo de Xavier Rodríguez
Baixeiras, onde se destacan algúns motivos comúns na poesía de todos os Álvarez, e afírmase que a saga permite “unha
visión global das distintas correntes que atravesaron este último século”. Recolle as opinións de Xosé María Álvarez
Cáccamo, que apoia as afirmacións do prólogo e comenta a súa visión da saga. Menciona as desgracias sufridas pola
familia debido á represión trala Guerra Civil, e finalmente, informa dastraxectorias dos poetas máis novos, os outros dous
irmáns Álvarez Cáccamo.
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Vidal, Carme, Arantxa Estévez e Soedade Noia, “Exiliadas”, O Correo Galego, “Revistas das
Letras”, nº 352, 8 febreiro 2001, p. 1-12.
Faise unha chamada ao recordo duns personaxes pouco coñecidos como son as mulleres exiliadas a causa da guerra civil de
1936. Deste xeito comézase por facer unha enumeración das máis representativas e céntrase na vida dalgunha delas
empezando por Maruxa Villanueva, compañeira de Luís Seoane. Destácase o seu exilio en Buenos Aires dende onde
ansiaban regresar á súa terra. Continúa por Choncha, a compañeira de Francisco Comesaña, casada con el por poderes
mentres el estaba na cadea. De María Victoria Villaverde destaca que estaba no exilio dende que foi unha nena onde
coñecerá a Ramón de Valenzuela, aínda que esta muller si foi homenaxeada no Congreso de Pontevedra. O caso de María
Casares xa sería diferente xa que o seu alonxamento da terra faría que se convertese nunha actriz famosa. Continúase por
Syra Alonso, compañeira de Francisco Miguel, da que temos Os diarios de Syra Alonso (2000), obra na que narra os
sucesos dramáticos do afastamento da terra sacados á luz gracias ao seu fillo Xoán Ramón Fernández Alonso. Remata por
Maruxa Mallo que loita dende o seu exilio asinando o “Relato veraz do que aconteceu en Galiza”.
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Vidal Villaverde, M., “Morte do fadista”, Atlántico Diario, “La Revista”, 11 marzo 2001, p. 37.
Breve achega á obra de Manuel Forcadela gañadora do VIIIº Premio de Poesía Espiral Maior. Reproduce algunhas citas da
obra, alude ás presencias de paisaxes mariñas e femininas na obra, e, malia destacar a súa calidade, di preferir as propostas
feitas polo poeta en Profecía (1992).
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Vilavedra, Dolores, “As rulas de Bakunin”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 364, 26 abril
2001, pp. 6-7.
Comeza salientando a existencia dun “proxecto literario” e dun “estilo propio” detrás da obra de Riveiro Coello, co cal -dise debe evitar calquera prexuízo polo feito de ter acadado numerosos premios. A seguir, resume o argumento desta novela,
centrándose no amor, na memoria e no anarquismo como os principais fíos conductores da trama. Tamén destaca o valor
simbólico, neste caso as rulas, como algo característico deste autor. En canto aos reparos, comenta “algúns problemas de
verosemellanza”, e de “nivelación de rexistro” no personaxe de Camilo.
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Villar, Xoán, “Gran Rivas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 350, 25 xaneiro 2001, p.
2.
Céntrase en A man dos paíños (2000), de Manuel Rivas destacando que supón unha madureza esperanzadora do escritor e a
procura de novas liñas narrativas despois dunha etapa de éxito de crítica e público con obras “de corte convencional” e
“forzada depuración” como Un millón de vacas (1990) ou O lapis do carpinteiro (1998). Vincula esta historia da
emigración, que foxe de convencionalismos e presenta unha prosa intensa e unha dinámica intertextual, coa ruptura da
sintaxe practicada en poemarios como Mohicania (1985) e coa inspiración cotiá de Ningún cisne (1989). Salienta tamén
que, por primeira vez dende hai tempo, Rivas consegue facer literatura coa súa prosa e “atina co cerne da carne e a carne
vólvese na súa man suxerencia”, ademais de probar que segue co seu proxecto de finais dos setenta de practicar unha
creación na que se mesturasen literatura e vida. Como proba disto último menciona as fotografías que acompañan o libro e
o texto que pecha o volume.

V. 5. Publicacións en xornais: estudios e recensións

X. C. R., “O símbolo e o rito”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 65, 25 febreiro 2001, p.
8.
Primeiro sinálase a importancia que acadou dende a posguerra o traballo de Manuel María. Despois menciónanse os
motivos recorrentes que aparecen nas súas obras. Tras dicir que o seu primeiro poemario foi Muiñeiro de brétemas,
infórmase da aparición da súa última obra, Brétemas do muiñeiro (2000). Conclúese dando conta dalgunha das ideas
presentes nestas composicións como son a música, a señardade ou os seres da natureza.

______, “Testemuña en Kósovo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 71, 8 abril 2001, p.
10.
Dá conta da aposta que Ana Expósito Valle fai para achegar aos lectores á realidade dunha traxedia colectiva, a da guerra,
co seu último libro ¡Vémonos en Kosovo! (2000), distribuído en capítulos e con gran apoio fotográfico. Sinala que a obra
está composta por diferentes textos a través dos que a xornalista tenta aproximar ao lector ás miserias provocadas pola
guerra, a morte, a desesperanza e o éxodo de moita xente envolta no conflicto bélico. Apúntase que os espacios son
diversos, dende o Golfo ata paises africanos ou Iugoslavia, todos eles apoiados polas fotografías coas que facer máis
patente as descricións e tentar crear conciencia da gravidade real de sucesos que por cotidianos comezan a perder
importancia na nosa sociedade.
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X. G. G., “Varela Buxán, un autor en resgate”, A Nosa Terra, nº 970, “Guieiro Cultural”, 18 xaneiro
2001, pp. 28-29.
Describe o contido do libro colectivo en homenaxe a Varela Buxán, Manuel Daniel Varela Buxán. O patriarca do teatro
galego (2000), e salienta as conversas entre o coordinador e Francisco Pillado, o “descobridor” de Varela Buxán, como o
máis interesante do mesmo. Cita o traballo de Laura Tato “Varela Buxán no teatro galego”, no que se relaciona o estilo do
dramaturgo co de Prado “Lameiro” ou se informa da clase de público ao que estaban dirixidas as súas obras: ás clases
populares e aos emigrados. Comenta que Varela Buxán nunca “intentou camiños anovadores”, senón que o seu obxectivo
principal era levar ese público ao teatro. Por este motivo, citando de novo a Laura Tato, subliña que as súas obras “resultan
un tanto anacrónicas no axitado panorama dos anos setenta”, pero tamén, polo mesmo motivo, citando a Dolores Vilavedra,
establecen “un elo perpetuador da nosa tradición teatral”. Remata dando noticia doutros textos que integran o libro e
reivindicando o papel do teatro de Varela Buxán no contexto de dramaturxia galega.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas
A. S., “La literatura está en manos de las multinacionales”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9 febreiro
2001, p. 45.
Conversa con Raúl Calvo Veiga, delegado da Asociación de Escritores e Artistas en Galicia. Comeza referíndose á pouca
representación galega que ten esta asociación, ausente ata o de hoxe malia ter sido creada en 1872. Refírese á
heteroxeneidade de intelectuais que a conforman e á problemática da literatura que está en mans das multinacionais, sen
institucións que defendan aos escritores. Remata referíndose aos problemas de plaxio e aos efectos de Internet na edición
en papel.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Abad, Sandra, “Aquí conocí al protagonista de mi última novela”, La Opinión, “Culleredo”, 15
febreiro 2001, p. 14.
Antonio Riveiro Coello acaba de publicar As rulas de Bakunin (2000), ambientada en Culleredo e afirma que a novela está
baseada no período anarquista finisecular. Afirma que non se trata dunha novela histórica senón que é “como un notario de
los acontecimientos”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Abizanda Losada, Carmen, “En el mundo editorial se cometen errores”, La Opinión, “Cultura”, 24
xaneiro 2001, p. 60.
Conversa con Miguel Anxo Fernán-Vello na que reflexiona sobre o mundo editorial. Afirma que o seu traballo é moi grato
porque está en relación directa co mundo das letras, do libro. Comenta que edita poesía, narativa, ensaio e, recentemente,
teatro. A seguir, céntrase na editorial Espiral Maior, que cumpriu dez anos, unha empresa sen ánimo de lucro “que quiere
contribuir a la expansión y normalización de textos literarios”. Para rematar, afirma que na súa editorial se publicaron máis
de douscentos títulos e que está a publicar a poesía universal contemporánea “para enriquecer el gallego con los grandes
autores”.
______,

“La palabra es el gran drama humano”, La Opinión, “Entrevista”, 27 xaneiro 2001, p. 72.

Manuel Lourenzo cóntanos aquí o seu soño dun “bar-teatro”, defendendo un espacio para a interpretación diferente do
habitual. Dinos que si se pode falar dun teatro galego, aínda que a súa difusión fóra de aquí non é suficiente. Comenta a súa
adaptación do mito clásico Medea e explica o que é a Casa Hamlet. Para el a palabra é o “grande drama humano” e segue a
soñar a Democracia para o teatro.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

______, “Valle-Inclán copiaba a Eça de Queiroz”, La Opinión, “Entrevista”, 27 marzo 2001, p.
72.
O escritor Xavier Alcalá afirma que o maior mal da literatura española é que hai demasiados literatos e poucos novelistas.
Comenta, ademais, que as grandes novelas son as vivenciais e que as fontes das súas lecturas son a literatura inglesa e a
portuguesa. A seguir, fai referencia ao tema máis recorrente nas súas novelas, a emigración, e remata cunha breve alusión a
Eça de Queiroz, o seu escritor favorito, do que afirma que copiaron Valle-Inclán e Clarín.

______, “Miguelanxo Prado, dibujante. ‘Cuando escribo soy muy visual y cuando dibujo muy
literario”, La Opinión, “Entrevista”, 8 maio 2001, p. 72.
Conversa co debuxante e escritor coruñés Miguelanxo Prado, na que reflexiona sobre o seu labor profesional. Afirma que o
cómic é a linguaxe narrativa máis complexa que existe, que o que realmente interesa é compartir e contar historias e que
nunca aproveita as súas obras para defender ningunha tese, xa que non lle gusta a “obra de arte panfletaria”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Alonso, A., “Curros Enríquez, según Vilanova”, La Región, “Historia en 4 tiempos”, 18 setembro
2001, p. 53.
Reproducción dunha entrevista realizada en 1951 a Alberto Vilanova, tras resultar vencedor no certame que, baixo o título
“Ensayo biobibliográfico de Curros Enríquez”, pretendía homenaxear a este autor con motivo do centenario do seu
nacemento. Vilanova cita as fontes utilizadas e apunta algunhas dificultades coas que tropezou, destacando entre elas a
presencia en Cuba de moita documentación. Sinala como contribucións máis importantes do seu traballo: “esclarecer o
problema dos seus auténticos apelidos, pór en cuestión a estadía de Curros en Londres, achegar algúns traballos seus que
non figuran nas súas chamadas Obras completas, situar na súa auténtica posición o seu sentimento relixioso e valorar a súa
evolución literaria e espiritual”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Ares Sanmartín, María, “Galicia non ten porvir como cultura”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, 7
xaneiro 2001, pp. 12-13.
Xavier Alcalá ofrece a súa visión sobre a literatura que se fai en Galicia e sobre o porvir da cultura galega. Sobre o pobo
galego di que é unha xente entrañable pero cunha “necesidade de desaparición”, unha falta de fe que o condena a unha
escasa natalidade. Fala de que Galicia non ten porvir coma cultura, “virá xente pero non serán galegos”. Con referencia á
literatura galega é moi crítico, di que hoxe “o autor dálle sona á obra e non a obra ó autor” o que leva a que moitos autores
estean silenciados. Alcalá é un gran coñecedor da literatura portuguesa (Namora, Quirós...) e di que adoptar a grafía
portuguesa tendo a Porto coma capital podería ser a solución para a continuidade da cultura galega á que el ve sen futuro.
Sobre o éxito de A nosa cinza di que non ten maior importancia, que foi un acerto de “burro que sopra a frauta”.

______, “Galicia é a segunda comunidade que menos le de toda España”, Diario de Ferrol, “La
entrevista del día”, 20 maio 2001, p. 12.
O ferrolán Pedro Blancollano, recentemente nomeado Delegado de Comunicación da editorial Galaxia, reflexiona sobre os
cincuenta anos da fundación da citada editorial. Afirma que Galaxia edita “un amplo abano de publicacións que se entende
que son libros que merecen estar no mercado, pero non son ‘best-sellers”. A seguir, comenta que
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Galicia é a segunda comunidade que menos le de toda España e que, ademais, o número de libros como manifestación
cultural que se publican ao ano é inferior ao total de textos publicados. Para rematar, alude á exposición dos cincuenta anos
de Galaxia que se inaugurou en Sada e que ten previsto visitar Madrid e Barcelona.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Barba, M., “Basilio Losada, traductor y escritor. ‘Traducir es la única manera adecuada de leer”, La
Opinión, “Cultura”, 20 abril 2001, p. 64.
Conversa con Basilio Losada, autor de máis de cento cincuenta traduccións en seis linguas diferentes. Opina que a mellor
literatura actual é a que provén do Brasil e que a literatura galega precisa dun traballo efectivo de proxección fóra de
Galicia. Afirma, así mesmo, que escritores como Casares, Rivas ou De Toro son coñecidos fóra do país; sen embargo,
Ferrín, a pesar da calidade da súa obra, non é tan coñecido porque os seus temas non son tan actuais, xa que Galicia
evolucionou moito e o mundo rural galego “esta en proceso de desaparición”. A continuación, afirma que traducir é a única
maneira de ler que considera adecuada e que só traduce aquilo que lle interesa como lector. Por último, fai unha breve
referencia á literatura portuguesa e á pegada que deixou nel Saramago.

______, “Pardo Bazán sentía celos de Rosalía y la consideraba una poeta regional”, La Opinión, 24
outubro 2001, p. 72.
Entrevista realizada a Marina Mayoral con motivo do seu regreso a Galicia para participar nun congreso sobre a figura de
Emilia Pardo Bazán. Ademais de falar sobre a autora de La Tribuna, comenta algunhas cuestións arredor da relación entre
a escritora coruñesa e Rosalía de Castro, da que afirma que a primeira sentía celos da segunda, que eran dous estilos
diferentes de muller, do mesmo xeito que non quere opinar sobre o que dixo Murguía de Emilia

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Pardo Bazán, por consideralo pouco elegante. Tamén se alude a Querida amiga (1995), obra que se inclúe unha carta de
ficción dirixida a Carlos Casares na que fala dos seus problemas creativos, aos que se refire brevemente.

______, “No meu mandato a Academia foi independente”/“O meu sucesor terá que insistir na
normalización da lingua”, Faro de Vigo/La Opinión, “Sociedad”/“Cultura”, 30 novembro 2001,
p. 52.
Conversa con Francisco Fernández del Riego o día seguinte á despedida da presidencia da Real Academia Galega.
Coméntanse, entre outros temas, os seus catro anos de mandato, o futuro previsto para a institución e o debate da nova
normativa.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Beceiro, M., “Quico Cadaval: ‘Non lle recoñezo categoría artística ó que fago”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 29 novembro 2001, p. 9.
Entrevista ao actor, director e narrador Quico Cadaval co gallo do seu retorno ao Teatro Galán coas súas historias. Foi
nesta sala santiaguesa, na que accidentalmente se converteu en contacontos unha noite de 1994. Sinala que durante estes
días retoma as narracións de Ismael & Camión, que abandonara nos últimos anos. O propio Cadaval comenta que Camión
é un relato de sexo explícito, mentres que Ismael é unha historia romántica.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Bilbao, Conchi, “A poesía galega vive un momento de esplendor”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 69, 25 marzo 2001, p. 8.
Entrevista co poeta Luís González Tosar, presidente do Pen Club Galego. Comenta, en primeiro lugar, a orixe e os
obxectivos da xuntanza de poetas de todas as procedencias celebrada recentemente en Santiago. Informa tamén do
crecemento que sufriu dende a súa creación o PEN Clube Galego. Alude, así mesmo, á valoración positiva que se pode
facer do citado encontro de poetas e remata sinalando o bo momento polo que atravesa a poesía galega.

______, “A febre aftosa contaminou a literatura”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 70,
1 abril 2001, p. 8.
Entrevista co director de Laiovento, Francisco Pillado, ao cumprirse o décimo aniversario da fundación desta editorial.
Comenta as dúbidas coas que iniciou esta empresa e o balance positivo que se desprende do labor feito. Refírese, así
mesmo, aos criterios de publicación que guiaron o traballo da editorial. Finalmente, reflexiona sobre o bo momento da
literatura galega e os factores que marcan actualmente a venda de libros.

______, “Hai un deterioro continuo no uso social do galego”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 102, 7 novembro 2001, p. 2.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Trala celebración na capital do Lérez do XVIIIº Encontro de Escritores Galegos, Bascos e Cataláns, Miguel Anxo FernánVello, secretario da Asociación Galega de Escritores, valora positivamente a participación, superior ao cento de autores.
Ademais informa de que as conclusións desta xuntanza reflicten o temor deste colectivo no senso de que as medidas
involutivas que o goberno estatal pretende pór en práctica no que atinxe ás humanidades prexudiquen as tres linguas. Como
propostas, alude a unha maior implicación das institucións no fomento das tres literaturas, á promoción da lectura e do
mercado bibliográfico e á mellora das bibliotecas. Tamén se fai un chamamento aos medios de comunicación para que lle
concedan máis espacio á literatura.

______, “O debate indica, polo menos, que a lingua está viva”, O Correo Galego, “Unha Academia
para o século XXI”, 27 decembro 2001, p. 4
Conversa con Xosé Neira Vilas na que diserta sobre diversos temas. Comenta o papel que xogou nel a emigración, así
como a posición de achegamento a América que debería tomar a Academia. Por último, alude ao debate da normativa
como unha cuestión que hai que retomar, pero “sen urxencia”.

______, “O teatro é imprescindible porque é a voz alta pública”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 81, 17 xuño 2001, p. 6.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Entrevista a Manolo Lourenzo, na que comeza lembrando os seus primeiros contactos co mundo do teatro. Establece,
ademais, unha comparación entre aquel intre e a situación actual das artes dramáticas. Así mesmo, comenta o valor que se
lle debe outorgar neste terreo á experiencia e, finalmente, reflexiona sobre a situación actual do teatro galego e sobre a súa
unión coa sociedade.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Blanco Rivas, M., “Prefiero hacer canciones que escribir”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 206, 28
abril 2001, p. 4.
Entrevista a Manuel Seixas con motivo da saída ao mercado do seu segundo disco en solitario, Presentimento. Entre outras
preguntas referidas á súa ocupación profesional e ás súas afeccións musicais, comenta a influencia que nel exerceu o
premio Xerais que obtivo na edición de 1996 por A velocidade do frío. Dá a coñecer que ten comezada unha novela, renega
dos “escritores de culto” e amósase escéptico con respecto a Internet.

______, “Franck Meyer, traductor e poeta. ‘Escribo poesía para os sentidos”, Faro de Vigo,
“Lecturas”, 4 maio 2001, p. 4.
O traductor e poeta alemán, Franck Meyer, reflexiona sobre o seu labor profesional. Comeza cunha breve referencia ao seu
primeiro poemario en galego, Pêle-mêle fel, cun prólogo de Sandra Castiñeiras, a portada e unha postal deSerxio Suárez
Bandín e unha foto do arxentino Óscar Pugliese. Así mesmo, afirma que é incapaz de facer poesía retórica, de grandes
conceptos, polo que opta por temas moi cercanos á persoa. A continuación, menciona os seus proxectos inmediatos: dous
novos poemarios. Para rematar, reflexiona sobre o movemento poético actual en Galicia, do que opina que se publica
moito, que os poetas están organizados colectivamente e moitos deles “ocupan postos de responsabilidade en organismos
ou entidades culturais, o cal facilita moito as cousas á hora de publicar”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Bom, José Xavier, “Hai que recobrar a memoria galega”, La Voz de Galicia, “A entrevista”, 8 xaneiro
2001, p. 15
Miguel Anxo Seixas Seoane, comisario da exposición Castelao, comenta a dificultade da organización da exposición
“Castelao” do Museo do Pobo Galago por mor da ampla producción e do seu espallamento xeográfico. Apunta que moita
da obra de Castelao se perdeu por medo, que hai que recordar aos fusilados: Carballeira, Casas e Bóveda, porque “o que
non se coñece non se ama”. Dános como boa a biografía de Castelao feita por Paz Andrade e, en canto á bibliografía, sinala
que será completada con novas publicacións.

______, “Francisco Pillado, director da editora Laiovento. ‘Permitímonos o luxo da liberdade”, La Voz
de Galicia, “A entrevista”, 29 marzo 2001, p. 11.
Breve conversa con Francisco Pillado, director de Laiovento, que celebra a súa primeira década de existencia. Trátase
dunha empresa creada en Santiago de Compostela por seis socios, que chegou a publicar cento oitenta títulos e que sempre
se guiou polo “intento de axudar a construír o país”, o que fixo que asumisen “posicións de vanguarda” ao ter que
enfrontarse con problemas como a publicación de textos en galego científico, caracterizado
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pola “falta de tradición”. Na súa opinión, o éxito da editorial débese ao desinterese económico dos seis socios: Xesús
Couceiro, Pepe Carreiro, Afonso Ribas, Xosé Manuel Beiras e o propio Pillado. Afirma, a seguir, que optaron por non crear
coleccións e buscan un “signo distintivo no formato único”. Así mesmo, afirma que entre os criterios que valoran á hora de
publicar un libro destaca o feito de que interese para contribuír a “normalizar a cultura do país”. Engade, para rematar, que
na literatura piden “unha mínima calidade estética” e na investigación e traduccións, “rigor científico”.

______, “Compostela é un tesouro didáctico”, La Voz de Galicia, “A Entrevista”, 20 abril 2001,
p. 10.
Iolanda Gomis, dirixente da Asociación Socio-Pedagóxica Galega en Santiago, afirma que a citada institución incrementou
este ano a súa presencia en Compostela, “coa promoción de actividades extraescolares no colexio López Ferreiro; a
coorganización de Correlingua”, así como a reedición das Xornadas de Lingua e Literatura e a fase final de “Tíralle da
lingua”. A seguir, comenta as vantaxes da cidade de Compostela, á que considera como un “tesouro didáctico”. Así mesmo,
menciona algunhas das institucións coas que colaborou como o Museo do Pobo Galego, o Centro Galego de Arte
Contemporánea, a Fundación Granell ou o Salón Teatro.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Bugallal, Isabel, “Soy un revolucionario”, La Opinión, “el domingo”, 28 xaneiro 2001, pp. 4-5.
Francisco Fernández del Riego responde ás cuestións que lle formulan sobre a Real Academia Galega, destacando a
independencia desta e cómo dende ela se apoiou a normativización. Di tamén que agora está totalmente fóra da política e
que non lle gustaría ter sido senador. Tamén se alude ao tema do financiamento no que Fernández del Riego se queixa do
traballo dos académicos, altruísta, xa que non recollen beneficio ningún e esta penuria económica dificulta o seu labor
(malia o labor dos “mecenas” a Fundación Barrié e Caixanova). Sinala que agora todos os documentos son integramente en
galego e adianta que pode haber máis mulleres que entren a formar parte dela.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

C. B., “O único que intentei sempre foi ser auténtica”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
97, 3 outubro 2001, p. 2.
Breve introducción na que se menciona o feito de ser Luz Pozo Garza a primeira muller cunha cadeira na RAG. A poetisa
fala dos dous recoñecementos recibidos recentemente: a homenaxe da Asociación de Escritores en Lingua Galega en
Ribadeo, onde lle outorgaron o “E” de prata; e o premio “Casa dos poetas” de Celanova. Remata indicando que a súa
poética sempre foi persoal, aínda dentro dos “universais do sentimento”, e a súa independencia das modas.

______, “As persoas, sempre que falamos, falamos de amor”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 107, 12 decembro 2001, p. 2.
Entrevista con Lupe Gómez co gallo da súa volta aos recitais poéticos, nesta ocasión dentro do ciclo “Espacios” da
Fundación Granell. Nela fala dos motivos que levaron á poetisa a facer este recital e xustifica o título deste, “Levantar as
tetas”, como a busca da parte máis oculta de cadaquén. Tamén reflexiona sobre a presencia do amor e do sexo na poesía.
Logo comenta como se achega ao proceso creador e por último medita sobre a súa relación co ambiente urbano.
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C. F., “Cando se deixe de tutelar ó teatro, saberemos se a sociedade o precisa”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 16 marzo 2001, p. 24.
Breve conversa con Manuel Lourenzo, actor e director de teatro, dobraxe e televisión. Lourenzo fala das publicacións sobre
o teatro e afirma que se necesitan libros, escolas, centros de aprendizaxe, exposicións..., nunha palabra: cultura e máis
cultura”. Para rematar, refírese a “Pensar co corpo”, unha “experiencia didáctica no campo da expresividade corporal”,
“unha chamada de atención para que se tome en serio este traballo e un manual que cubre unha carencia sobre a arte de
actor”.

______, “O traballo cultural degrádase porque non se remunera como o doutro tipo”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 30 marzo 2001, p. 23.
Conversa con Francisco Pillado, director da editorial Laiovento, que acaba de celebrar o seu décimo aniversario coa
publicación dun texto inédito de Vilar Ponte. Comeza cunha breve referencia aos inicios da editorial, fundada por Xosé
Manuel Beiras, Pepe Carreiro, Xesús Couceiro, Manuel González, Alfonso Ribas e o propio Pillado. A seguir, alude ás
características da editorial e aos criterios polos que se rexen as súas publicacións.
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______, “Es un error tachar de partidista una conciencia crítica independiente”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 20 abril 2001, p. 24.
O escritor ouresán Carlos Casares reflexiona sobre a crítica en Galicia e defende o compromiso do mundo intelectual
galego con certas causas sociais. O director da editorial Galaxia amosou a súa preocupación polo grande auxe que están a
experimentar as editoriais, incapaces de vender todo o que publican. Por último, afirma que o 90% dos libros que se len en
España é por motivos exclusivamente escolares.
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C. L., “Un librero con mucha historia”, Diario de Arousa, 11 outubro 2001, p. 56.
Conversa con José Rodríguez Pampín, propietario dunha librería en Vilagarcía de Arousa dende hai corenta anos, na que
fala do seu traballo no establecemento, da súa afección pola lectura, das anécdotas que se producen diariamente ou da
importancia dos libros como instrumento táctil.
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Camino, Laura, “Hai moitos máis académicos fóra da Academia”, O Correo Galego, “Unha
Academia para o século XXI”, 26 decembro 2001, p. 4
Xulio Francisco Ogando Vázquez achéganos as súas opinións acerca da evolución da Academia e sobre o labor “positivo”
de Francisco Fernández del Riego como presidente. Alude tamén á situación da Universidade e á polémica da Lei de
Ordenación Universitaria.
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Carballa, Xan, “Aínda hai moitos Balbinos na aldea”, A Nosa Terra, nº 1008, “Galiza”, 15 novembro
2001, pp. 8-9.
Ampla entrevista realizada a Xosé Neira Vilas tres días antes do seu ingreso na Real Academia Galega, na que fala da súa
experiencia na emigración (que será o tema central do seu discurso de ingreso) e da influencia que este feito tivo na súa
obra. Tamén valora o éxito que continúa a ter o seu libro Memorias dun neno labrego, explica as razóns que o levaron a
escribir para o público infantil e xuvenil, comenta os proxectos e actividades desenvoltos no Centro Cultural Gres e opina
sobre o proxecto da nova normativa.
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Carrera, Rosé, “Francisco Fernández del Riego. ‘Estou levando unha vida trepidante que non se
corresponde coa idade que teño”, Atlántico Diario, “Vigo”, 27 maio 2001, p. 10.
Recóllense as opinións de Francisco Fernández del Riego sobre os mo tivos que o levaron a non presentarse á reelección
como presidente da Real Academia Galega por estar moi canso. A seguir, enumera algúns dos feitos que destacan do seu
labor á fronte da Academia como a incorpocación de cinco numerarios, a aprobación dos novos estatutos da institución, a
aprobación do regulamento de réxime interno, a catalogación do arquivo da Academia ou a publicación dun diccionario.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Casal, Raquel M., “Aquí non hai patriotismo nin sentido común”, O Correo Galego, “Unha Academia
para o século XXI”, 22 decembro 2001, p. 4
Xosé Luis Franco Grande expón as súas opinións acerca de cuestións como o labor desenvolvido por Francisco Fernández
del Riego á fronte da RAG durante os seus catro anos de mandato, que considera moi prolíficos, reflexiona sobre o papel
que ten que desenvolver a institución ante a nova etapa que comeza, ofrece a súa visión do estado actual da nosa lingua,
acusando ao poder dunha política sen sentido e de que o cambio de normativa non faría máis que empeorar as cousas. En
cadro a parte, ofrécese unha breve biobibliografía do autor onde se recollen as súas obras máis sobranceiras, entre as que
destaca Entre o si e o non (1967) e O tempo á espreita (1987).

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

D. V., “Santiago González-Brañas”, Faro de Vigo, “Tiene la palabra”, 7 novembro 2001, p. 7.
Entrevista a Santiago González-Brañas, poeta afeccionado e membro da Agrupación Poética Brétema, na que fala do
recital que ofrecerán en Beade e das actividades semanais programadas por esta asociación.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Darriba, Manuel, “O repertorio de guerra non é heroico comparado coa poboación da que informa”,
El Progreso, “Sociedad”, 20 xaneiro 2001, p. 65.
Ana Expósito fala sobre o seu último libro Vémonos en Kosovo (2000). Describe a súa experiencia en Serbia, Bosnia e
Croacia e comenta que a súa obra abrangue dende abril do ano 1999 ata abril do 2000. Para rematar, afirma que os
reporteiros de guerra non son tan heroicos como se di, posto que levan casco, chaleque antibalas e coche para desprazarse.
Sen embargo, o verdadeiro heroe da guerra é a poboación que vive nos territorios en guerra.

______, “Dicir que en Galicia se editan demasiados títulos é falso e capcioso”, El Progreso,
“Cultura”, 11 abril 2001, p. 65.
Ampla comversa con Miguel Anxo Fernán-Vello na que comenta as súas impresións sobre o mercado editorial en Galicia.
Afirma que a presencia do libro galego nas librerías se podería cualificar de “invisible”, xa que “só o 15% do que se vende
está en galego, o que é unha proporción moi baixa”. Así mesmo, a presencia do libro galego nas bibliotecas tamén “é
mínima” e nos medios de comunicación, especialmente na televisión galega, na que non existen programas dedicados aos
libros. A seguir, refírese ao novo proxecto da editorial Espiral Maior, Aulingua (Asociación de Amigos da Universidade
Libre Iberaoamericana en Galicia), no que “o galego, que é o centro, dialoga nesas edicións co francés, o italiano, o español
ou o portugués”. Por último, reflexiona sobre as

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

características da poesía galega actual e destaca o feito de que os poetas galegos escriban nunha lingua que está “en perigo
de extinción”.

______, “En xeral non me interesa o artista que vive na súa torre de marfil”, El Progreso, “Verano”, 3
xullo 2001, p. 31.
Charla co debuxante Miguelanxo Prado na que este opina que aínda non está madura, igual que acontece co cine, a
consideración do cómic como arte. Indica que este xénero sabe conxugar imaxe e palabra nun momento np que o éxito do
multimedia semella preponderar a primeira sobre a segunda. Así mesmo, comenta que a febleza do mercado dificulta a
eclosión de novos valores. Con todo, ve con moito máis optimismo o futuro do sector da animación en Galicia, debido a
que se desenvolve sobre empresas de dimensión reducida. Canto á posición do artista en relación coa sociedade, respecta
todas as opcións mais a el parécelle que debe comprometerse.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

De Santos, Ágatha, “He dejado las emociones del yo lírico para hablar del mundo”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 8 febreiro 2001, p. 44.
Breve conversa con Chus Pato na presentación do seu sexto libro de poemas m-Talá (2000), publicado por Edicións Xerais
de Galicia. Afirma que o libro trata todas as realidades do mundo real e do mundo do poema. Así mesmo, na obra
reflexiona sobre o mundo dos medios de comunicación, xa que vivimos nun momento de saturación informativa.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Díaz-Faes, Tesa, “Tenemos que ir adaptándonos a los tiempos”, Atlántico Diario, 20 decembro 2001,
p. 51.
Entrevista a Paz Canduela, subdirectora da biblioteca central da Universidade de Vigo, que fala sobre a adaptación das
bibliotecas ás novas tecnoloxías, en especial o interese que esperta o feito de que calquera investigador poida en breve
acceder aos fondos de todas as bibliotecas universitarias de Galicia. Tamén alude á adaptación que teñen que sufrir as
bibliotecas coa chegada de Internet, malia que non cre que o libro en formato papel vaia desaparecer, posto que a lectura a
través do ordenador resulta “incómoda”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Domínguez, Cristina, “O teólogo busca a converxencia co portugués”, O Correo Galego, “Unha
Academia para o século XXI”, 31 decembro 2001, p. 4.
Conversa co teólogo Andrés Torres Queiruga acerca da evolución da Academia e dos proxectos pensados para estes
próximos anos. Fala tamén da situación na que se atopa a lingua e a literatura galegas e considérase partidario de revisar a
normativa nun período “razoable de catro a cinco anos”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

E. G., “En mi novela hay un opresor con poder; pero la realidad supera a la ficción”, Faro de Vigo,
“Baixo Miño/Louriña”, 28 abril 2001, p. 23.
Entrevista con Conchi Regueiro, con motivo da próxima publicación da súa novela Tempos agradables, galardoada co
Premio de Novela da Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo. A autora afirma que a súa novela reflicte as súas
crenzas e principios e que amosa unha sociedade totalmente dictatorial.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Eiré, A. e Carme Vidal, “O libro galego dará rendimentos económicos e sociais se deixa de ser
invisíbel”, A Nosa Terra, nº 980, “Galiza”, 29 marzo 2001, pp. 8-9.
Xosé Fernández Ouga, Fabiola Sotelo e Xan Pazos, membros da directiva da Asociación Galega de Editores, analizan a
situación pola que está a pasar o mercado editorial galego. Afirman que “un dos males do libro galego reside na sua
invisibilidade, é dicer, non existe nos meios de comunicación nen case nas librarias, pontos tradicionais de venda e
exposición”. A continuación, comentan que o que ocorre é que “o mercado é cativo e non dá asumido a produción”, do
mesmo xeito que o que fracasa “son as políticas de promoción do libro e da língua galega”. Por último, afirman que os
medios de comunicación non contribúen á difusión do libro.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Eyo, María G., “As tecnoloxías van acabar coas linguas minoritarias: o galego vai desaparecer”, El
Mundo, “Galicia/Cultura”, 23 abril 2001, p. 9.
Basilio Losada, escritor e traductor, afirma que “as novas tecnoloxías van acabar coas linguas minoritarias”; así mesmo,
comenta que o galego “acabará integrándose no castelán nun plazo máximo de 200 anos”. Comenta, por último, que non
cre nas identidades colectivas, xa que “sempre resultan sospeitosas de fascismo” e que o feito de que desapareza o galego
no futuro non lle preocupa, posto que non hai que darlle ás linguas “un valor simbólico e agresivo (...). O que hai que
manter son outras cousas, o espíritu do país”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

F. B., “Helena Villar Janeiro, escritora. ‘A nosa literatura ten unha eiva que lle sobe desde a orixe”, El
Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 58, 7 xaneiro 2001, p. 6.
Helena Villar responde a unhas preguntas sobre a literatura galega actual. Afirma, en primeiro lugar, que a literatura galega
é “suficientemente contrastada e adulta para andar mundo adiante”, sen ter que cinguirse obrigatoriamente ao continente
europeo. Comenta, así mesmo, que a nosa literatura “ten unha eiva que lle sobe desde a orixe e é difícil de solventar (...).
Está construída cunha lingua non normalizada”. Por último, comenta que ten entre mans un libro de poemas “co que intento
marcar unha inflexión verbo de todo o publicado; despois vén un libro de relatos (...) e manteño vivo o proxecto dunha
novela coa que narrar a memoria da alta montaña”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

F. I., “Roberto Vidal Bolaño, galardón ó mellor autor teatral. ‘O teatro galego pasa dos autores
vivos”, La Voz de Galicia, “Espectáculos”, 25 abril 2001, p. 50.
Breve conversa co dramaturgo, actor e director Roberto Vidal Bolaño sobre a situación do teatro galego actual. Afirma que
non está a atravesar un bo momento e para os autores que non teñen compañía teatral propia resulta case imposíbel chegar a
estrear unha obra. Por último, comenta que unha das saídas dos dramaturgos no resto do mundo é o audiovisual: televisión
ou cine, cousa que non ocorre en Galicia.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Francisco, Itziar de, “Mi escritura no hace concesiones a la cursilería gilipollas ni al costumbrismo
pequeñoburgués”, El Mundo,“El Cultural”, 3 xaneiro 2001, p. 21.
Suso de Toro desvélanos aquí a escrita de No vuelvas, novela na que a súa personaxe fai unha viaxe na que quere soldar o
seu pasado co seu presente. Comenta que escribe o que quere “sen concesións” e descóbrenos que foi Tic Tac o libro que
máis traballo lle custou escribir. Pon de relevo a influencia na súa escrita de Joyce, Clarice Lispector, Faulkner, etc., á vez
que nos revela o seu gusto por ler autores xa mortos, de entre os que destaca a Rosalía, a Castelao e a Valle-Inclán. Para o
autor Galicia é unha parte fundamental do seu destino e confésanos que “afortunadamente” aínda non chegou á madurez.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Franco, C., “Eu non son home de mar”, El Ideal Gallego/Diario de Arousa, “Siguiendo los pasos
de”, 13 xullo 2001, p. 21/p. 31.
Nunha viaxe en barco desenvólvese esta charla na que Manuel María lembra algunha anécdota da súa infancia e fala da súa
integración na Cidade Herculina. A entrevista complétase cun cadro que recolle algúns apuntamentos biográficos, entre os
que se destaca a súa renuncia, en 1975, a ocupar un posto na Real Academia Galega.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Franco, F., “Yo moriré siendo una aficionada”, Faro de Vigo, “Desde la trastienda”, 7 xullo 2001, p.
7.
Conversa con Froíña García Abalo, funcionaria viguesa que escribe guións, imparte cursos de teatro para nenos e dirixe o
grupo de teatro Porta Aberta, quen afirma que nesta cidade, a pesar da organización da Semana de Teatro Afeccionado,
cómpre traballar na canteira porque se está a producir unha baixa no interese por esta arte.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Franco, Fernando, “El del humor es el partido en que militaría para siempre”, Faro de Vigo, “Perfiles
Club Faro”, 11 marzo 2001, p. 8.
Conversa co escritor Manuel Rivas sobre os seus últimos traballos: A man dos paíños (2000) e a reescritura en castelán de
Galicia, Galicia. A seguir, céntrase no humor, unha das mellores colleitas de Galicia, segundo Rivas, e afirma que dende os
trobadores medievais ata os gaiteiros de hoxe en día compoñen “a dúas bandas”. Así mesmo, a ironía sempre foi a
compañeira natural da saudade.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

García, R., “Manuel Lourenzo, premio Pedrón de Ouro. ‘Sigo crendo nas utopías, se non xa estaría
morto”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 abril 2001, p. 31.
Manuel Lourenzo, premio Pedrón de Ouro, reflexiona sobre a situación do teatro galego actual e afirma que o apoio que
recibe en Galicia é “insuficiente e escorado hacia a comodidade de non pensar, de gastar o mínimo, hacia todo o que sexa
non vertebrar país, non ter un feito teatral mínimo”. Para rematar, comenta que para cambiar a situación do teatro hai que
comezar pola educación; así mesmo, pensa que se debería suprimir a televisión e buscar “outra maneira de facela”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

García, Carlos, “Arousa, un dos eixos da cultura galega”, Diario de Arousa, 18 xuño 2001, p.
48.
Entrevista con Gonzalo Bouza Brey na que se comeza mencionando o seu labor como escritor e como promotor cultural
dos artistas máis novos na Comarca de Arousa, bisbarra que el considera un dos principais eixos da cultura galega. A
continuación, enfatízase a influencia que tiveron na súa vida figuras como o seu avó, Otero Pedrayo, Dieste e Cabanillas,
entre outros. Remata a entrevista aludindo a algunhas das principias obras do autor como poeta e como ensaísta sobre a
Literatura galega do s. XX onde destacan títulos como Ferro Couselo e o ateneo ou Luís Bouza Brey un poeta en San
Simón, ademais de anunciar outros proxectos nos que está a traballar.

______, “Recuerdos de A Laxe y Vilagarcía”, Diario de Arousa, 26 setembro 2001, p. 56.
Manuel Ortigueira Bouzas fala nesta entrevista sobre o seu próximo libro que trata sobre a súa parroquia de orixe, A Laxe.
Comenta, tamén, que o traballo conta nun ton lúdico cómo era a vida nesa aldea e na vila de Vilagarcía.

______, “Homenaxe a figuras do galeguismo”, Diario de Arousa, 4 outubro 2001, p. 56.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Entrevista a Fernando Quintela Novo, presidente da Fundación Alexandre Bóveda e vocal da Fundación Castelao. Fala da
homenaxe que ambas fundacións lle van render á figura do galeguista Ramón Martínez López, do que se ofrecen algúns
datos biográficos, entre os que destaca a súa fuxida a Buenos Aires despois do estalido da Guerra Civil ou a súa docencia
como catedrático durante máis de trinta anos na Universidade de Austin en Texas.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

García, Rodri, “A Biblioteca 120 é obra dun empresario que se vencella a un país e a unha cultura”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 decembro 2001, p. 33.
Entrevista a Bieito Ledo, director da editorial Ir Indo, na que fala sobre a Biblioteca 120 de La Voz de Galicia. Alude,
tamén, ao proxecto da Enciclopedia Galega Universal e subliña a súa visión persoal sobre o mundo editorial galego.

______, “Eu non podo negar que Fernández del Riego veu en min o seu continuador”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 23 decembro 2001, p. 56.
Nesta entrevista recóllense as reflexions de Xosé Ramón Barreiro sobre a súa recente elección como presidente da Real
Academia Galega. Fai referencia aos proxectos que ten en marcha a Academia, como a elaboración dun diccionario e
dunha gramática, a publicación de obras inéditas de escritores galegos e o epistolario de Murguía , etc. Por outro lado,
resalta que a cuestión da normativa está pechada actualmente, pero que en “calquera momento pode reabrirse”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

García, Xosé, “Inmaculada López, escritora. ‘A literatura é a miña vida”, La Voz de Galicia, “A
entrevista”, 25 abril 2001, p. 11.
Inmaculada López reflexiona sobre o seu labor como escritora. Afirma que a súa terra natal, Melide, constitúe o escenario
no que se desenvolve a súa primeira novela, Neve en abril, gañadora do Certame Literario Nova 33. Así mesmo, comenta
que nas súas obras fala, sobre todo, das relacións humanas, aínda que tamén lle interesan “a morte e as crenzas do
sobrenatural que enriquecen a tradición galega”. Por último, afirma que “o teatro é terra de ninguén”, aínda que “comeza a
gañar popularidade e as compañías tentan chegar a un público maior”.

______, “Os monstros teñen moitas cousas en común cos nenos”, La Voz de Galicia, “El
Cronómetro”, 16 outubro 2001, p. 2.
Recóllense as opinións de Juan Esteban “Juanillo”, director do grupo de teatro Alacrán, nas que fala da súa experiencia
representando obras de animación á lectura entre os máis novos.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Gómez, Lupe, “Luísa Castro: ‘A literatura é a oportunidade de ser quen somos”, O Correo Galego,
“Revista das Letras”, nº 373, 28 xuño 2001, pp. 2-3.
Conversa que xira arredor do feito da escritura, indicando Luísa Castro algunhas das súas opinións a este respecto. Así, ela
considera que non se crea igual cando se é máis novo, como logo con algúns anos máis. Por outro lado, respecto ao feito de
que haxa tempo que non escribe poesía, indica que é porque a narrativa neste momento lle enche os baleiros todos e que
para ela seguir un fío argumental é sinxelo e ao mesmo tempo é como manter unha conversa. Outro aspecto desenvolvido é
o da lingua elixida para escribir, subliñando Luísa Castro que, aínda que lle apetece escribir en galego, iso non é algo que
se poida programar, aclarando ademais que ela sente que “a lingua literaria é unha. Independentemente do idioma no que
escribas”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

González, Eva, “La cultura y el turismo van de la mano en Tui”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, 16
maio 2001, p. 14.
O concelleiro delegado de Cultura e Turismo de Tui, Moisés Rodríguez Pérez, comenta que a cidade acolle as feiras do
libro e artesanía e que, nesta ocasión, estarán presentes Luís Bugarín, autor de Río abaixo, e Fernando Álvarez, que
presentará a súa obra El bálano de Randufe.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Groba, Marco, “A biblioteca 120 é un proxecto histórico que popularizará o libro galego”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 15 decembro 2001, p. 31.
Entrevista a Manuel Bragado, director de Edicións Xerais, na que opina do sector editorial en Galicia que reduciu o número
de exemplares nas súas tiradas; do proxecto Biblioteca 120 que considera un proxecto “histórico que marcará un fito na
popularización do libro galego” ademais de valorar o esforzo por difundir a literatura galega con títulos que van dende a
Idade Media ata o momento. En cadro á parte fai referencia ao Día das Letras Galegas referíndose aos proxectos máis
inmediatos da editorial que dirixe e apostando pola reconversión desta data coa proposta de novas iniciativas e un maior
papel de concellos e institucións.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Hernández, Mercedes, “Esto é unha cuestión de casualidade”, Diario de Pontevedra, 3 maio 2001, p.
56.
Breve conversa con Gonzalo Valcárcel, membro da compañía de teatro Clámide de Vilagarcía, quen entende o mundo do
teatro como unha afección. A seguir, lembra os seus comezos no teatro, cando estudiaba en Santiago aos vinteún anos. Así
mesmo, menciona os seus traballos na televisión.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Iglesias Viqueira, “Carlos Alonso Ucha. Director del Instituto ‘Álvaro Cunqueiro”, Faro de Vigo,
“Tiene la palabra”, 15 maio 2001, p. 10.
Carlos Alonso Ucha fai alusión á Aula Talía, “un colectivo de grupos de teatro propio”, do instituto Álvaro Cunqueiro que
dirixe. Comenta que na Aula só se representan obras en galego, posto que se trata dunha actividade extraescolar que xurdiu
como unha iniciativa do seminario de galego do centro. Por último, menciona algunhas das obras representadas como Os
vellos non deben de namorarse, de Castelao; O retabliño de don Cristóbal, de García Lorca; Asamblea xeral, de Lauro
Olmo ou As tres irmás costureiras, de Manuel Couto Viana.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Jabois, Manuel, “A literatura galega empeza a parecerse ás outras literaturas”, Diario de Pontevedra,
“Cultura”, 13 maio 2001, pp. 62-63.
Extensa conversa con Carlos Casares sobre os seus comezos como escritor. Recorda que tería once ou doce anos cando lle
pediron na escola que fixera unha redacción sobre algún acontecemento recente e o profesor felicitouno polo seu exercicio.
Comenta, así mesmo, que comezou a escribir en galego na súa etapa de estudiante en Santiago e que o fixo por motivos de
tipo ideolóxico. A continuación, fai referencia ao seu primeiro libro, Vento ferido (1967), así como a un dos seus autores
preferidos, Camus.

______, “O meu mérito é ser fillo de Vituco”, Diario de Pontevedra, “Peregrina 2001”, 11 agosto
2001, pp. 38-39.
Víctor Fernández Freixanes responde ás preguntas de Jabois ao ser escollido para pregoeiro das festas da Virxe Peregrina.
Lembra a Pontevedra da súa infancia e adolescencia e coida que segue a manter un tamaño habitábel. Así mesmo, recorda
os seus inicios no xornalismo, ligados ao Diario de Pontevedra, El Correo Gallego, Ya, Informaciones e Radio Popular de
Vigo, e na literatura. Confesa a súa admiración por escritores como Carpentier, Borges, Cunqueiro, de quen se receaba pola
súa relación co franquismo, ou Torrente, pero fundamentalmente por Valle-Inclán e Otero Pedrayo. A seguir, céntrase no
mundo da comunicación para afirmar que, fronte á presión de

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

grupos foráneos e á incapacidade da Xunta e da iniciativa privada autóctona, Galicia debería contar cun sistema de medios
de comunicación propio, incluída unha rede de radiodifusión de fasquía nidiamente galega. Dende unha perspectiva
individual, coida que o xornalista debe participar no debate público, aproveitando a disposición dunha tribuna privilexiada.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Jaureguizar, “Penso na Montaña lucense ó proxectar unha fuxida literaria”, El Progreso, “Cultura”,
21 febreiro 2001, p. 75.
Xurxo Borrazás fala sobre a súa última novela Na maleta (2000), ambientada na montaña luguesa. Afirma que concibiu
antes os personaxes que a historia. Comenta, así mesmo, que lle gustan os premios pero non presentarse a eles e que un
premio non serve para mellorar a calidade dunha obra. Para rematar, afirma que está a traballar na segunda parte de O
desintegrista (1999).

______, “Quero que ‘Cousas’ axude a que se saiba da literatura galega”, El Progreso, “Cultura”, 5
marzo 2001, p. 67.
Conversa con John Rutherford, director do Centro de Estudios Galegos de Oxford, encargado de coordinar a traducción ao
inglés das Cousas de Castelao. Comenta que escolleran esta obra do rianxeiro porque é unha das máis coñecidas do autor,
así como pola súa brevidade. A seguir, afirma que se atoparon con algunhas dificultades á hora de traducir porque o galego
e o inglés son dous idiomas moi distintos e porque Cousas non está escrito no galego normativo. Comenta, así mesmo, que
“traducir en galego moderno, como é o de Ferrín, foi tan complicado para min como traducir a Clarín ou a Cervantes. A
dificultade non está na lingua orixinal, está na lingua á que se traduce”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

L. M., “Hay que concienciar a la gente de la importancia educativa de los libros”, El Ideal Gallego,
“A Coruña”, 23 abril 2001, p. 12.
Breve conversa con Miguel Orizales, presidente da Asociación de Libreiros, na que fala da celebración da primeira edición
da festa do libro, celebrada nos xardíns coruñeses de Méndez Núñez. Afirma que firmarán un convenio co Concello, co fin
de continuar coa celebración deste acontecemento destinado a potenciar os hábitos de lectura dos galegos e galegas.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Limeres, Olalla, “En Vigo se lee muy poco”, Atlántico Diario, “Vigo”, 2 xullo 2001, p. 7.
O director da Feira do Libro viguesa expresa o seu desexo de que a edición deste ano supere a do anterior, que resultou
desastrosa, a pesar de celebrar as vodas de prata, a causa das pésimas condicións climatolóxicas. Recoñece que é necesario
contar con figuras foráneas, como Boris Izaguirre ou Lucía Etxebarría, para chamar á xente, dado que os escritores galegos
carecen dese poder de atracción, a excepción dalgún caso raro como Suso de Toro. Por outra parte, afirma que o libro
español vende moito máis que o galego e que en Vigo non se le nada, opinión que extrapola ao resto de Galicia, agás
unicamente as cidades de Compostela e A Coruña.
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López, Ana, “Vázquez Pintor cre que hai libros que se venden ben pero non valen gran cousa”,
Diario de Pontevedra, “Diario de Cultura Ocio”, 6 marzo 2001, p. 71.
Xosé Manuel Vázquez Pintor contesta a unhas preguntas sobre o seu labor profesional con motivo da presentación en Vigo
da súa novela Quen faga voar (2000), gañadora do Premio Carvalho Calero de Narración Curta do Concello de Ferrol.
Afirma que a novela ten unha “estructura rica en temática e non se decanta por ningún xénero concreto”. Comenta,
ademais, que na obra fai unha homenaxe ao persoal médico, “que está día e noite coidando a aqueles que sufren nos
hospitais”. A continuación, menciona outros galardóns que obtivo ao longo da súa carreira, como o Torrente Ballester, o
Esquío ou o Cidade de Ourense, en poesía. Por último, afirma que, malia que escribe poesía, teatro, narrativa e ensaio, o
seu xénero preferido é a poesía.
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López, Belén, “¿Quen falou de literaturas minoritarias?”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 4
novembro 2001, p. 61.
Transcrición dunha charla entre Xabier Seoane, Andolín Eguzkitza e Xulio Ricardo Trigo, todos eles escritores participantes no
encontro Galeusca 2001. Os temas tratados son o momento editorial en Galicia, País Vasco e Cataluña, do que salienta que no
caso galego necesita moito apoio por ser un fenómeno emerxente, fixándose en especial no caso das editoriais máis pequenas que
arriscan continuamente; o impacto das novas tecnoloxías nas linguas e literaturas minoritarias opinando que a literatura é a
mesma, só cambiaron os soportes e hai que aproveitar

o mellor deles; e a lingua e a literatura na educación, na que ven aspectos positivos pero tamén negativos por falta de
coñecemento.
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López, M. Carmen, “Los ciclos de teatro son como las ONG: positivos pero insuficientes”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 6 novembro 2001, p. 24.
Manuel Lourenzo reflexiona sobre aspectos como a relación que existe entre a televisión e o teatro, diferenciando a
importancia do actor no teatro fronte ao equipo na televisión; a situación actual de productos para sacarlle rendementos
económicos pero sen calidade, considerando que na televisión non son incompatibles, visión que coincide coa concepción
do teatro considerado erroneamente “ben de consumo inmediato”. Tamén se refire á problemática dos ciclos reducidos a un
evento puntual e insuficientes ademais de denunciar a falta de medios e apoios institucionais.
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Lopo, Antón, “A división prexudicou o galego”, O Correo Galego, “Unha Academia para o século
XXI”, 21 decembro 2001, p. 4.
Faise un achegamento á figura de Ramón Lorenzo. Destácase a súa faceta como poeta e o seu labor como investigador. O
filólogo fala sobre o problema da normativa do galego e sinala que o erro está en non “obrigar aos profesores a ensinar a
única norma oficial”.
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M. D., “A poeta Rosa Alice Branco reclama a cultura ‘como espacio de afectos”, El Correo Gallego,
“Día Mundial da Poesía”, 22 marzo 2001, p. 72.
A poeta portuguesa Rosa Alicia Branco afirma que as grandes figuras, como Saramago no caso da literatura portuguesa,
contribúen a que “se esperte o interese por toda a literatura do país”. Así mesmo, afirma que “entre Galicia e Portugal hai
unha afinidade e unha continuidade de lingua, paisaxe... E é hora de que as dúas realicen a súa vocación de encontro”.

______, “O poeta Emilio Coco une en verso Galicia e Italia ó traducir a obra de varios escritores
galegos”, El Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 24 marzo 2001, p. 72.
Entrevista con Emilio Coco, autor da traducción de obras da literatura galega ao italiano. Responde a cuestións como qué
entende por traducción, se é fiel ao texto ou fai unha interpretación, o seu afán pola difusión da literatura galega ou as
temáticas das obras que traduce, que polo feito de seren poéticas considera que son de temática universal, ademais de
considerar que a poesía galega é máis intelixíbel que a italiana.

______, “Optimismo posible”, O Correo Galego, “AFA”, 20 abril 2001, p. 33.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Fran Alonso, escritor, ofrece o seu punto de vista sobre a situación do libro galego na actualidade. Afirma que Edicións
Xerais de Galicia trata de afondar “no fomento da reflexión e o pensamento en galego desde Galicia” e que os novos
proxectos da editorial son a creación dunha nova colección de ensaio en formato grande, unha colección de actualidade
xornalística e outra chamada “Xerais Clásicos” que comezará con Rosalía e Curros. A seguir, comenta que o principal
factor que explica os baixos índices de venda de libros en galego é “un problema de normalización lingüística que se
inscribe no da normalización cultural”.
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M. J., “A poesía é unha realidade autónoma”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 22 abril 2001,
p. 64.
Iolanda Castaño responde a algunhas preguntas con motivo dun recital no Café Moderno, de Pontevedra. Afirma que
comezou a escribir cando era moi nova, que se inspira non só na literatura senón tamén nas letras das cancións e no cine.
Comenta, así mesmo, que a poesía está nun bo momento e que ten as súas orixes nas cantigas medievais. Para rematar,
engade que o apoio institucional é bastante escaso.
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M. R., “Quero que os libros sexan tan cotiáns como as neveiras”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 72, 15 abril 2001 p. 7.
Entrevista na que o escritor Santiago Jaureguizar reflexiona sobre o panorama literario galego actual, abarcando distintos
temas como o da producción literaria, o papel das editoriais e as axudas das institucións, entre outros. Ademais
autodefínese como “contador de historias”, dá a coñecer que está a traballar nunha novela que se titulará As horas sucias e
unha obra de teatro baixo o título de Estación Mir, expresando tamén o desexo de que os libros se fagan tan cotiáns coma
calquera electrodoméstico.

______, “La Biblioteca 120 es un reto, una apuesta por al cultura”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 28
decembro 2001, p. 31.
Entrevista a María Jesús Gil, directora de narrativa da editorial SM, na que fala sobre o proxecto Biblioteca 120 da La Voz
de Galicia no que tamén participa a editorial. Considera que é unha “gran aposta pola cultura”, destaca a boa calidade dos
exemplares, espera que o plan de fomento da lectura que puxo en marcha o goberno dea resultado e considera que para
atraer á xente á lectura haina que facer atractiva, aconsellala e, mesmo, como fan eles na súa colección “O barco de vapor”
indicar a idade para a que vai dirixida. Remata sinalando que ademais de dita colección, esta editorial ten en Galicia tamén
a convocatoria dun premio co mesmo nome.
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M. T., “Pedreira: “Seguimos a reclama-la gratuidade do libro de texto”, El Correo Gallego,
“Enseñanza”, 23 setembro 2001, pp. 4-5.
Xosé Antón Pedreira informa de que a Agrupación de Libreiros de Santiago e Comarca, presidida por el, organiza tanto
campañas de promoción do libro como a Feira do Libro. Critica a liberalización do mercado do libro e declara que se lles
está a ganar a batalla ás grandes superficies no sector dos textos escolares. A seguir, defende a gratuidade do libro de texto,
igual ca no resto da Unión Europea (excepto Portugal e o Reino Unido), e anuncia unha campaña para conseguir que o
libro en xeral non se grave co IVE. Finalmente opina que a masa lectora está a medrar nas capas novas da sociedade.
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Macía, Mónica, “Os políticos son bastante bos actores; se foran malos, non os votaríamos como
o facemos”, Atlántico Diario, “Sociedad”, 3 novembro 2001, p. 34.
Entrevista ó actor ribadaviense Ernesto Chao, na que fala de asuntos diversos como a súa profesión, a relación entre cine e
televisión ou a imposibilidade de vivir exclusivamente do teatro, polo que teñen que compaxinar esta actividade coa
doutros medios. Comenta os proxectos profesionais que ten para o futuro próximo e remata lembrando o importante que foi
a celebración da primeira mostra de teatro de Ribadavia cun carácter plenamente reivindicativo.
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Mallo, Albino, “Estou satisfeita por traballar para Antón Reixa e Manolo Rivas”, O Correo Galego,
“Diálogos”, 29 xullo 2001, p. 48.
Conversa coa vasca Anne Igartiburu con motivo da súa estadía na Coruña para participar na rodaxe de O lapis do
carpinteiro, película na que interpreta o papel de monxa -enfermeira. Sitúa a Manuel Rivas como un dos seus literatos
favoritos e comenta que compartirá escena fundamentalmente con Tristán Ulloa e Luís Tosar, nos papeis de médico e garda
civil, respectivamente. Así mesmo, lembra o seu paso por Galicia con dúas obras de teatro e comenta que, entre os medios
nos que leva traballado, é na televis ión onde se sente máis segura gracias á experiencia acumulada.

______, “Xa teño os poemas do meu terceiro libro”, O Correo Galego, “Diálogos”, 26 setembro
2001, p. 48.
A ex-presentadora da TVG, Eva Veiga, comenta que xa ten escritos os textos para o seu terceiro poemario, que xirará
arredor do tempo, pero que aínda lle falta darlle forma ao libro. Tamén indica que a poesía en Galicia ancheou a súa base
lectora, rompendo xa que logo o círculo endogámico no que os poetas se lían a si propios. De por parte, engade que tamén
escribe ensaio e que ten un proxecto de novela con protagonista feminina.
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Martínez, R., “Por favor, garden silencio”, Diario de Arousa, 13 novembro 2001, p. 56.
Entrevístase a José Andrés Lorenzo, que é o responsábel da biblioteca pública de Vilanova de Arousa dende hai catorce
anos. Fala da importancia que a biblioteca ten na vila e da súa nova localización.
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Mazaira, Rosendo, “Cuando yo empecé, la librería era cosa de hombres: ahora, quizás, haya más
lectoras que lectores”, El Ideal Gallego, “Perfiles ciudadanos”, 22 abril 2001, p. 9.
Conversa con Enrique Molist Rodríguez, presidente da Asociación de Libreiros da Coruña durante vintecinco anos, na que
reflexiona sobre a situación actual do libro e da literatura en xeral. Lembra os comezos da librería familiar Molist, no ano
1949, e afirma que o que realmente especializa a unha librería é a súa clientela. A continuación, engade que ler é un pracer
e que as mulleres se incorporaron masivamente ao colectivo lector, superando –na súa opinión– aos homes lectores. Por
último, comenta que os libros non desaparecerán por culpa dos ordenadores e das novas tecnoloxías e amosa, así mesmo,
unha gran confianza no futuro do libro.
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Mirás, Roberto Carlos, “O que o artista pode achegarlle á sociedade non se escoita”, O Correo
Galego, “Lecer”, 12 agosto 2001, pp. 2-3.
O polifacético Lino Braxe defínese primordialmente como poeta. Comenta os seus comezos como xornalista en Radio
Nacional e culpa ao Partido Popular do embrutecemento e falta de creatividade xeral nos medios de comunicación. Con
todo, admite que foi o Partido Socialista Obrero Español o que comezou co deterioro do estado. Expresa a súa desilusionada
opinión sobre a política galega, o xornalismo, a situación do pobo saharauí, o xenocidio que os xudeos están a realizar en
Oriente Medio… Así mesmo, dóese por non poder cumprir o desexo de que a publicación do seu poemario O sangue dos
árabes (1999) coincidise coa proclamación dunha Palestina independente. Para rematar, informa de que está traballando sen
présa nunha novela que se titulará A derradeira caravana.
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Mosteiro, S., “Somos la ciudad que más ofrecemos cultura de base”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra/Ciudad”, 26 maio 2001, p. 14.
Iván Prado, director da “Cooperativa Cultural”, unha empresa que se dedica á xestión cultural, unindo “arte, cultura y
espectáculo con un desarrollo local”. Trátase dunha iniciativa que naceu en Pontevedra hai uns meses e que colaborou,
entre outros acontecementos, na organización dun seminario para dinamizadores culturais en Pontevedra, no festival
“Cultura Quente” durante dous anos ou do Festival Internacional de Cine. A seguir, comenta que, como lema, pensan que a
cultura ten que facerse para a xente, dende a xente e coa xente, xa que non cren na “cultura de macroespectáculo”.
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Oliveira, Juan de, “Amado é un grandísimo escritor non ben coñecido en España”, El Progreso,
“Entrevista”, 12 agosto 2001, p. 35.
Comenta o profesor Basilio Losada que leva traducido máis de oitenta libros do portugués, sobre todo de autores
brasileiros. Entre eles cita ao Nobel José Saramago e a Jorge Amado, sobre quen verque comentarios eloxiosos nos planos
literario e persoal. A continuación, valora moi positivamente o nivel da investigación filolóxica en galego. No relativo ás
súas ocupacións actuais, declara estar preparando unha comunicación para un congreso, redactando un limiar para unha
obra de Manuel Forcadela e escribindo As guerras de Deus no paraíso, novela que desenvolverá a súa acción no val de
Láncara. De por parte, tamén recoñece ter seis libros agardando a que os traduza.

______, “Contra o presente virtual, reivindico a vivencia do corpo”, El Progreso/Diario de
Pontevedra, “Entrevista”/ “Cultura”, 13 agosto 2001/14 agosto 2001, p. 27/p. 59.
Suso de Toro expón as tres razóns polas que escribe: para obter recoñecemento, para expresarse e porque se lle dá ben. A
continuación, comenta a importancia da morte na súa obra, a necesidade de conservar a memoria histórica e reflexionar
sobre a duplicidade entre a persoa privada e a súa proxección pública, aspecto xa tratado en A sombra cazadora (1994). Por
outra parte, rebélase contra a dictadura do corpo e fai un chamamento para vivilo en toda a súa complexidade, riqueza e
variabilidade. Recoñece que utiliza o seu sitio web, susodetoro.com, para expresarse a
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causa da escasa liberdade de expresión que existe actualmente no país. En relación con isto, coida, por unha banda, que o
sitio web vai ter moi pouca audiencia e, pola outra, afirma que optou por unha ortografía reintegracionista para chegar a un
público máis amplo, renunciando deste xeito ao “sabor local”.
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Palmeiro, Xosé María, “O teatro precisa circuítos estables”, La Voz de Galicia, “Diálogos en
Compostela”, 9 xaneiro 2001, p. 8.
Rosa Álvarez Cabo coméntanos nesta entrevista a súa opinión sobre o teatro. Di que as “cousas non están ben”, que
cómpren algúns circuítos estábeis, que é necesaria a colaboración institucional a todos os niveis..., que co Centro
Dramático Galego non nos chega, tendo en conta o alto número de artistas que hai en Galicia. Fálanos das outras saídas
para os actores: o audivisual, series... Advírtenos tamén de que é unha profesión moi dura, que hai que amala porque senón
é imposible estar nela.

______, Estamos preparando unha homenaxe ó editor e mártir galeguista Ánxel Casal”, La Voz de
Galicia, “Santiago”, 25 xaneiro 2001, p. 10.
Óscar Fernández Refoxo, avogado e presidente da Agrupación Cultural “O Galo”, responde a unha serie de cuestións sobre
a citada agrupación. Comeza cunha alusión a “O Galo”, que naceu “por iniciativa dun grupo de universitarios galegos co
obxectivo de impulsar as actividades e iniciativas do tódolos que tivesen algo que aportar á cultura de Galicia”. A seguir,
explica cómo se estructurou a agrupación, que non tivo local, “nin fixou cotas para os asociados”, co fin de evitar unha
institucionalización. Para rematar, recorda que a actividade da Agrupación
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comezou coa exposición “Vinte pintores galegos”, celebrada no Hostal dos Reis Católicos, na que participaron, entre
outros, Abelenda, María Antonia Dans, Urbano Lugrís, Pérez Bellas, Quessada ou Lago Rivera.

______, “Non me agradan as maiorías absolutas”, La Voz de Galicia, “Diálogos en Compostela”, 8
abril 2001, p. 8.
O mestre galeguista e presidente da Fundación Castelao, Avelino Pousa Antelo, lembra a súa infancia como estudiante en
Santiago. A seguir, recorda cando coñeceu a Castelao o 10 de maio de 1931 nun mitin de promoción galega, celebrado no
Teatro Principal. Comenta, así mesmo, que o nacionalismo debe ser o motor da autonomía galega, que Castelao é o “gran
personaxe da Galicia política de tódolos tempos” e que unha das recentes satisfaccións que recibiu foi a insignia de ouro da
Univesidade de Santiago de Compostela.

______, “Galicia debe facerse valer en galego”, La Voz de Galicia, “Diálogos en Compostela”, 25
maio 2001, p. 9.
Conversa con Gustavo Santiago Valencia, presidente do Patronato do Pedrón de Ouro, que recorda os seus estudios de
Maxisterio en Ourense, os de enxeñería en Madrid e os seus primeiros traballos. A seguir, lembra como contactou co
Pedrón de Ouro, alá polo ano 1970. Comenta que seguen adiante gracias a algunha axuda institucional,
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pero que non están dispostos a “vender a marca Pedrón de Ouro”. Por último, afirma que bota en falta “o cerne galego,
unha Galicia máis galega e que se faga valer en galego”.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Pampín, Alberto, “Miguelanxo Prado, ilustrador. ‘Trabajar tres meses en Hollywood fue como un
master acelerado”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 maio 2001, p. 48.
Miguelanxo Prado, nesta conversa, fai referencia aos seus traballos nos Ánxeles, como deseñador de personaxes e creador
de estilo da serie “Men in Black”. Afirma que a ciencia e a tecnoloxía teñen un grande atractivo e que, para el, os
ordenadores son ferramentas axeitadas só para algunhas cousas, xa que non ofrecen creatividade e non son garantía de
nada. Comenta, ademais, que os ilustradores galegos son moi bos e que o seu nivel vai parello ao da literatura infantil e
xuvenil.

______, “Publicar no FARO foi moi importante para Castelao”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24 xuño
2001, p. 52.
Con motivo da publicación dun volume que xunta a obra gráfica de Castelao publicada no Faro de Vigo entre 1926 e 1933,
formada por máis de 350 debuxos, Clodio González Pérez (o editor) analiza a súa evolución ideolóxica e observa que os
contidos políticos van ganando espacio co paso dos anos. Non obstante, pensa que política e humorismo van
indisociabelmente unidos. Neste senso, apunta que deixou de publicar neste xornal vigués a causa da morea de críticas que
recibiu procedentes de todo o arco ideolóxico esquerda-dereita. Por outra banda, o editor

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

informa de que xa empezou a estudiar este corpus no período final do franquismo, época na que a Dirección General de
Seguridad admitía exclusivamente a investigación sobre a obra humorística do rianxeiro.
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Paredes, Josefa, “Es la primera vez que consigo hacer teatro con actores gallegos”, El Correo
Gallego, “Entrevista”, 21 outubro 2001, p. 6.
Entrevista á actriz Uxía Blanco, que comenta o proxecto no que está a traballar actualmente: a lectura dramatizada de cinco
obras teatrais de autores galegos na Casa de Galicia en Madrid. Tamén fala da longametraxe que está a escribir, da súa
intervención nunha serie televis iva e do seus comezos no mundo do cine.
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Pastur, Inés, “Los niños no tienen prejuicios, los adultos se lo piensan antes de sonreir”, La Opinión,
“Entrevista”, 22 agosto 2001, p. 48.
Carlos Sande, compoñente das compañías San-San e Ollomoltranvía que vai dirixir un curso para pallasos, afirma que a
sensibilidade e as dotes de observación deben ser as características principais destes profesionais. Ademais comenta que hai
que “atacar” de xeito diferente a nenos e adultos para conseguir un mesmo obxectivo: a risa. Para rematar, xulga
esperanzadora a situación do sector en Galicia, axudada por iniciativas coma o Festiclown de Pontevedra.
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Pino, Concha, “Euloxio Ruibal aborda nunha novela a perda da identidade cultural”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 13 marzo 2001, p. 30.
Breve conversa con Euloxio R. Ruibal sobre a súa novela Casarriba, editada por Espiral Maior. O autor explica que a obra
é, dalgunha maneira, “unha metonimia de Galicia, cunha temática rica e complexa que pode remitir ó mundo da
trasculturización, a este proceso xa longo de cambio brutal e brusco”. Así mesmo, fala da importancia de intentar
reconstruír día a día a propia identidade, “a partir dos mitos, do noso pasado, de nós mesmos e das utopías”.

______, “O libro ten que ser negocio”, La Voz de Galicia, “Salón do Libro Galego”, 27 xuño 2001, p.
13.
Sinalado polo seu compromiso co libro en galego e tras ser elixido pola Asociación Galega de Editores para organizar o
Salón do Libro Galego de Santiago, Xesús Couceiro critica que a Federación de Libreiros non apoie a súa celebración e
opina que as feiras do libro tradicionais, xa obsoletas, necesitan unha transformación importante. Coida tamén que a
producción na nosa lingua é ampla pero que está mal difundida, cuestión da que acusa, repartindo responsabilidades, a
libreiros e institucións. Afirma que os propietarios das librerías non se deben avergonzar de buscar o negocio e que o salón
vai ter efectos beneficiosos dende un punto de vista mercantil.
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______, “Tódolos editores teremos unha débeda con La Voz pola Biblioteca 120”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 18 decembro 2001, p. 29.
Con motivo da saída do proxecto Biblioteca 120, Fabiola Sotelo, directora de Sotelo Blanco Edicións, reflexiona sobre esta
iniciativa e sobre o panorama editorial galego. Opina que hai un problema de promoción do libro, unha falta de
normalización na literatura galega e unha maior dotación das bibliotecas galegas. Tamén considera que nas librerías se lle
debería dedicar máis espacio ao libro galego, que está case agochado pola rotación do que se publica en castelán. En cadro
a parte, alude ao Día das Letras Galegas que considera que non debería ser festivo e que os editores tiñan que implicar máis
ao público en xeral.

______, “A Biblioteca 120 é un proxecto que vai contribuír ó coñecemento da literatura”, La Voz de
Galicia, 22 decembro 2001, p. 33.
Isaac Díaz Pardo expón as súas opinións acerca da Biblioteca 120. Recoñece que é un proxecto que vai contribuír “ó
coñecemento da literatura galega”, pero engade que sería necesario que fose acompañada doutras medidas para que chegara
a todos os ámbitos. Tamén considera que o Día das Letras Galegas tería que deixar de ser festivo e remata reivindicando
unha concienciación do pobo da importancia do labor desenvolvido polo Grupo Nós, as Irmandades da Fala e o Seminario
de Estudios Galegos, un mellor coñecemento da historia recente.

V. 7. Publicacións en xornais: entrevistas

Piñeiro, Antonio, “Antón Tovar, o silencio de Ocitania”, La Región, “Ourense na cultura”, 8 abril
2001, p. 6.
Antón Tovar lembra cómo comezou a sentir devoción pola poesía, a través dun libro de Enrique Díez Canedo e das
Soledades, de Manuel Machado. Para rematar, fala das críticas que lle fixo Ferrín no seu libro De Pondal a Novoneyra, uns
comentarios que o feriron “profundamente” e que o levaron a ignorar a obra de Ferrín. Asegura, para rematar, que lle
gustaría que o recordaran polas súas obras, “por El tren y las cosas, por eses libros que el despreciou, é dicir, Arredores e
Non, por A nada destemida. En fin, polo que escribín...”.

______, “Trasalba: a vida cotiá na aldea universal”, La Región, 10 abril 2001, p. 16.
Ademais de recollérense as impresións sobre o Pazo de Trasalba, hoxe convertido en Casa-Museo, e sobre a paisaxe que o
rodea, tamén se reproduce unha entrevista a Manuela Álvarez, afillada de Otero Pedrayo, e na que fala das súas lembranzas
sobre a facenda “na que entrou a traballar sendo unha nena, tan pronto saíu da escola”. Entre outros aspectos, recórdase
cómo era a vida diaria no Pazo de Trasalba nos tempos en que vivíu alí D. Ramón e ao que agora acoden unhas cinco mil
visitas cada ano.
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Pita Parada, Rocío, “Con este libro cheguei a un punto importante de madurez poética”, Diario de
Ferrol, “La entrevista del día”, 3 xaneiro 2001, p. 22.
Vicente Araguas amósanos o seu novo libro de poesía Río Matinal (2000). Sinala que tardou 30 anos en escribilo, que son
dúas as historias que nel se contan (un incendio en Paisley e un accidente de aviación en Alvedro). Logo de publicar no
1995 Gato Negro manifesta que esta é unha obra de madurez. Sobre a poesía galega di que hai moitos bos poetas pero falta
un excepcional. Nos seus proxectos está escribir sobre Ferrol, e confesa que se sente profeta lonxe da terra xa que vive en
Madrid e decátase do illamento que sofre Xuvia (Neda), a súa terra natal.

______, “María Casares é salientable polo seu compromiso co teatro máis arriscado”, Diario de
Ferrol, “La entrevista del día”, 23 marzo 2001, p. 21.
Anúnciase que a xornalista Arantxa Estevez Lavandeira, autora dunha biografía sobre a actriz francoespañola María
Casares, interviu na semana cultural organizada polo departamento de francés da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol cunha
conferencia sobre María Casares. Afirma que o que fai que esta actriz sexa extraordinaria “é ter escollido o teatro fronte ó
cine cando se lle ofreceron as dúas posibilidades”, ante as que ela se inclina polo teatro
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que aínda que é máis traballoso e difícil, tamén é máis gratificante. Engade, así mesmo, que destaca dela o “compromiso e
o respecto polas ideas e polo recordo do seu pai, Casares Quiroga”, ministro da República.

______, “No logro entender el poco prestigio social que todavía tiene el libro”, Diario de Ferrol, “La
entrevista del día”, 24 abril 2001, p. 15.
Breve conversa con Miguel Salas Bruquetas, presidente da Agrupación Local de Libreiros, na que reflexiona sobre a
situación do libro na actualidade. Afirma, en primeiro lugar, que moitas librerías pechan pola competencia que supoñen
outros medios como as grandes superficies comerciais ou a venda de libros cos diferentes xornais. A seguir, comenta que a
cidade de Ferrol sempre se caracaterizou pola venda de libros técnicos.

______, “A irresponsabilidade institucional é o que máis falla no teatro galego”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, 18 decembro 2001, p. 23.
Despois de nos achegar ao seu traballo como actriz en diferentes espectáculos, Mabel Rivera reflexiona sobre a situación
do teatro galego. Critica a “irresponsabilidade institucional” pola falta de medios e pola pouca seriedade coa que se toma
este tema, a falta dunha repartición equitativa, con criterios de rigor, que levan a unha situación cada vez máis precaria. En
cadro a parte, fai referencia á situación do teatro na comarca de Ferrol, que considera
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unha das zonas máis potentes a nivel teatral. Alude á recuperación do teatro Jofre e ao labor que os responsábeis de cultura
desta comarca están desenvolvendo.

Pontón, Eugenio, “Torrente Ballester intentó escribir su ‘Saga-fuga’ en gallego, pero finalmente se
decidió por hacerlo en castellano”/“El Ayuntamiento está interesado en que la escuela gallega de arte
dramático se cree en A Coruña”, Diario de Ferrol/ElIdeal Gallego, “Nordesía”/“La Galería”, 11
febreiro 2001, pp. 4-5/6-7.
Conversa con Carlos Casares, escritor, membro da Real Academia Galega, director da Editorial Galaxia e presidente do
Consello da Cultura Galega. Comeza cunha alusión ao Consello da Cultura Galega e explica que alí hai unha ducia de
seccións que van dende patrimonio ata lingua e mesmo dereito. Afirma que o Consello é o único espacio no que, en
cuestións relacionadas coa lingua, poden convivir opinións tan opostas como a oficial da Xunta e a da Mesa para a
Normalización da Lingua Galega. A continuación, alude ao seu papel como membro da Real Academia Galega e reflexiona
sobre o labor da citada institución. Comenta, a seguir, que en Galicia se le bastante. Para rematar, afirma que pensa no
traballo periodístico co mesmo rigor co que escribe unha páxina dunha novela.
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______, “La poesía no es sólo de amor, hay también una poesía del odio”, El Ideal Gallego,
“Conversaciones bimorfas”, 4 marzo 2001, pp. 6-7.
Reflexións de Manuel María, narrador, dramaturgo e poeta, sobre o seu labor profesional. Declara, en primeiro lugar, que a
política e a poesía son compatibles. Lembra o seu período como concelleiro polo Bloque Nacionalista Galego en Monforte,
durante as primeiras eleccións democráticas. A seguir, fala da utilización do galego e afirma que a Lei de Normalización
Lingüística non se cumpre. Comenta que el comezou a escribir en castelán en El Ideal Gallego e en Vida Gallega, posto
que a censura só permitía publicar dous poemas en galego. Para rematar, alude á súa condición de poeta e declara que está
máis a gusto escribindo versos que narracións ou pezas teatrais.

______, “Antes de dos años, se publicará la gramática oficial de la Academia”, Diario de Ferrol/El
Ideal Gallego, “Nordesía”/ “La Galería”, 11 marzo 2001, pp. 4-5/pp. 2-3.
Ampla conversa co presidente da Real Academia Galega, Francisco Fernández del Riego, na que ofrece as súas opinións
sobre o seu labor profesional. Comeza recordando a súa infancia en Vilanova de Lourenzá, así como o seu primeiro
encontro con Cunqueiro, cando os dous eran aínda nenos “de pantalón corto”. A seguir, comenta os seus anos de estudios
en Madrid e en Santiago. Recorda, así mesmo, como foi destituído e inhabilitado do seu posto como profesor axudante de
Dereito Civil na Universidade por “galleguista y por miembro del Frente Popular”. En
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canto ás súas obras, comenta que se sente máis orgulloso de Letras do noso tempo (1974) porque foi a primeira vez que en
Galicia se escribiu “una referencia a la literatura mundial contemporánea”. Para rematar, reflexiona sobre a situación do
galego actual e comenta que a conservación do idioma hai que agradecerlla aos labregos, mariñeiros e artesáns.

______, “El Consello da Cultura editará este año una colección recuperada de ‘Cousas da vida”,
Diario de Ferrol/El Ideal Gallego, “Nordesía”/ “La Galería”, 29 abril 2001, pp. 4-5/pp. 6-7.
Avelino Pousa Antelo, presidente da Fundación Castelao, responde a unha serie de preguntas sobre a institución que
preside. Afirma que a idea de crear a Fundación xurdiu para manter “con dignidad” o nome e a obra de Castelao. Comenta
que cada ano, o sete de xaneiro, conmemoran a data do pasamento do rianxeiro. Así mesmo, afirma que a súa devoción por
Castelao nace dun mitin de afirmación galeguista e que compartiu con el moitas tardes de faladoiros no Derby
compostelán.

______, “Los autores gallegos que escriben en castellano, es como si lo hicieran en curvas”, Diario de
Ferrol/El Ideal Gallego, “Nordesía”/ “La Galería”, 11 marzo 2001, pp. 4-5/pp. 6-7.
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Reflexións de Manuel Rivas sobre os seus comezos como xornalista e escritor. Recorda o seu primeiro libro publicado na
Coruña e titulado Del entroido y la poesía. Do resto das súas obras, cita En salvaxe compaña (1993), que se está a traducir
ao inglés, ou o poemario Mohicano. Por último, fai unha breve referencia aos seus proxectos inmediatos, entre os que cita
unha novela sobre a posguerra.
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R. M., “Sempre fun partidario da poesía tradicional”, O Norte, “Comarca de Fisterra”, nº 155, marzo
2001, p. 29.
Alexandre Nerium, poeta fisterrán, afirma que recibiu a súa vocación poética durante os seus anos escolares e que nunca
escribiu narrativa. Comenta, así mesmo, que sempre foi partidario da poesía tradicional e que traballa co soneto. A seguir,
fai referencia a un dos temas máis recorrentes da súa poesía: o mar. Confesa, así mesmo, que os seus poemas son
complexos, sobre todo, “pola gran cantidade de léxico”.

______, “Hacía 69 años que no iba a Riazor”, El Ideal Gallego, “Siguiendo los pasos de…”, 7 xullo
2001, p. 20.
Entrevista con Isaac Díaz Pardo na que fala das tempadas de praia da súa infancia, da súa estancia na cidade da Coruña
durante a Guerra Civil escondido, do traballo que desenvolveu durante esta etapa e remata rexeitando a posibilidade de ser
marqués como o fundador de Sargadelos.

______, “Si fuera monja me iría a ayudar a los que me necesitan en el mundo”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 23 agosto 2001, p. 21.
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A presentadora Anne Igartiburu, que interpreta o papel de monxa na versión cinematográfica de O lapis do carpinteiro,
opina que quizais a escolleron por ser vasca. Coida que o máis interesante da obra é o personaxe do garda civil e a relación
sentimental entre o doutor Dabarca e Marisa. Recoñece que xa coñecía previamente e que lle gustaba a obra de Manuel
Rivas, a quen sitúa como un dos líderes do galeguismo.
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Rial, Bea, “Méndez Ferrín”, Atlántico Diario, “Verano”, 20 xullo 2001, p. 34.
Breve entrevista a Xosé Luís Méndez Ferrín na que comeza sinalando os últimos premios acadados e se lle pregunta pola
definición que faría de si mesmo, polo qué fai no tempo de lecer, o qué lle asusta na vida e qué leva con el de viaxe, ao que
responde en breves palabras.
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Rivero, María José, “Los jóvenes leen bastante”, Atlántico Diario, “Vigo”, 5 agosto 2001, p. 16.
A situación das librerías é positiva conforme indica nesta charla Carmen Vázquez Domínguez, ex-presidenta da
Agrupación de Libreiros de Vigo, asociación que inclúe tamén vilas próximas á Cidade Olívica. Pensa que a xuventude le
pero, non obstante, coida necesario o fomento da lectura. Como peor época para a venda de libros, sinala o verán.
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Rodríguez, Esther, “Se non existise o Diccionario da lingua galega podería facerse a partir da obra de
Otero Pedrayo”, La Región, “Ourense”, 29 abril 2001, p. 6.
Conversa con Delfín Caseiro, catedrático de Literatura e experto en Otero Pedrayo, quen afirma que é un admirador do
escritor ourensán e sente unha verdadeira fascinación polo “grande orador, polo imaxinativo revitalizador da lingua, da
novelística, da xeografía...”. A seguir, comenta que o que máis lle sorprendeu de Pedrayo foi que, a pesar de que existía
moi pouca tradición literaria, nos deixou unha obra de grande calidade. Así mesmo, afirma que lle impresionou a súa
fantasía e a capacidade de fabulación.
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Rodríguez, María, “Supongo que tengo un aspecto ridículo”, La Opinión, “el domingo”, 6 maio
2001, p. 11.
Isaac Díaz Pardo responde a unha serie de preguntas sobre a súa maneira de concibir a arte. Afirma que non lle preocupa a
súa imaxe, a pesar de que se dedica á estética e ao mundo da arte. Comenta, así mesmo, que só le, sobre todo, para
informarse de cousas históricas e técnicas.

______, “Fun bohemio, xa non o son”, La Opinión, “La otra cara de...”, 9 decembro 2001, p. 5.
Entrevista realizada ao poeta Miguel Anxo Fernán-Vello, na que opina sobre a creación poética na que considera que é
fundamental “amar” e que a estética é a ética do futuro. Fala sobre o seu estilo de vida e o gran respecto e admiración que
sente pola muller.
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Rodríguez, Salvador, “O lapis da directora”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 204, 7 abril 2001, p.
1.
Entrevista con Ánxeles Cuña, directora da compañía ourensá “Sarabela”, na que fala do seu último grande éxito O lapis do
carpinteiro. Comeza analizando o reto desta adaptación dado que era unha obra importante e coñecida e destaca que Manuel
Rivas non interviu na adaptación teatral da súa novela. Sinala que o ter que traballar con máis de corenta personaxes foi a
principal dificultade escénica da montaxe. Comenta tamén que falaron coa protagonista real do relato, Concha –que na
novela aparecía como Marisa Mallo–, e que consultaron unha morea de documentación mentres estaban a preparar a obra.
Remata falando do CDG, dos Premios María Casares e do teatro independente galego.

______, “O galego so emigra físicamente; o seu espírito queda aquí”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº
216, 7 xullo 2001, pp. 1-2.
Recóllense as opinións de Xosé Neira Vilas sobre o seu labor profesional e sobre a súa vida na emigración. Como membro
da Real Academia Galega, Neira Vilas afirma que pensa propoñer que se traballe “na proxección da Academia en América,
nomeadamente nos países con maior presencia galega”. A seguir, fala da morriña dos
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emigrantes galegos, como unha característica propia da súa psicoloxía. Para rematar, refírese a Memorias dun neno
labrego, un “libro auténtico”, xa que todo o que aparece na obra “é comprobábel”.
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Rolland, Eduardo, “Vigo ha formado públicos que antes no tenía”, Faro de Vigo, “Vigo nuevo siglo”,
22 abril 2001, p. 6.
Breve conversa con Fran Alonso, escritor, editor e xornalista, quen reflexiona sobre a situación actual da súa cidade natal,
Vigo. Afirma que unha boa maneira de levar a cultura aos barrios é mediante a creación de bibliotecas. Así mesmo,
comenta que as salas alternativas e os pubs están a facer un gran traballo cultural, xa que organizan presentacións de libros,
exposicións, concertos de grupos musicais alternativos ou teatro a pequena escala.
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Romero, Santiago, “Sabía que Fraga utilizaría cualquier cosa para difamarme”, La Opinión,
“Entrevista”, 29 setembro 2001, p. 48.
Entrevista con Suso de Toro co gallo da súa polémica co presidente da Xunta tras criticar o primeiro no xornal catalán La
Vanguardia o déficit democrático que se vive en Galicia. O escritor argumenta contra as acusacións de Manuel Fraga que
os cartos recibidos da administración foron para organización de congresos, nunca para o seu lucro persoal, e que lle
formulou persoalmente unha serie de iniciativas de intervención cultural que ao político popular lle pareceron adecuadas
pero que non chegaron a executarse. Así mesmo, refuta as valoracións negativas de Manuel Fraga sobre o seu éxito
editorial. Por outra parte, pon en cuestión o papel dos medios galegos como espellos da sociedade e acúsaos de ocultar a
realidade. En concreto, acusa a El Correo Gallego de silenciar todo o relativo á súa persoa no último trienio. Tamén afirma
que se está a discriminar a Méndez Ferrín e a Manuel Rivas por non facerlles efectivas as axudas ás que teñen dereito. Así
mesmo, critica a Carlos Casares, presidente do Consello da Cultura Galega, por situarse da banda de Fraga ao declarar que
en Galicia non está a pasar nada relevante.
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Ruiz, Jacinto, “Un país no se puede desmontar con un destornillador”, La Voz de Galicia, “Los
domingos de la voz”, 7 xaneiro 2001, pp. 12-13.
Manuel Rivas explícanos o seu último libro A man dos paíños (2000). Apunta que os protagonistas son os emigrantes e os
náufragos que para Rivas teñen en común o sufrimento pola perda e o ter que vivir unha nova vida. Fala de que hai tres
historias: unha de ficción, un relato fotográfico e unha última periodística. Explica Rivas tamén a súa visión da emigración,
da nova lei que se aprobou... e dá tamén a súa opinión sobre a separación peridismo/literatura que para el non existe. Pensa
o autor que a literatura galega non necesita subvención e deste xeito o escritor non lle ten que render vasalaxe a ninguén. O
feito de escribir en galego permítelle ver cousas moi positivas pero pensa que ningunha persoa en calquera eido pode ser a
voz por excelencia de Galicia xa que nela hai unha gran biodiversidade e Rivas quere que esta aflore. Remata coa súa
visión política pouco positiva de Galicia.

______, “El gallego desaparecerá como ya ocurrió con otras lenguas”, La Voz de Galicia, “Los
domingos de la voz”, 4 marzo 2001, pp. 12-13.
Basilio Losada reflexiona sobre o galego actual. Afirma que a cultura galega se ve con interese dende Barcelona. Declara
que o catalán sente orgullo por todo o que é seu, sobre todo, a lingua; mentres que o galego non apoia con tanto afán a súa
lingua. Comenta que non sabe se será dentro de dúas ou de vinte xeracións, pero o galego acabará
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por desaparecer. Afirma, ademais, que a poesía galega é tan importante como a alemana, que é a que mellor coñece e cita
algúns nomes como Méndez Ferrín, Fernán-Vello, Pilar Pallarés, Manuel Forcadela ou Álvarez Cáccamo, entre outros.

______, “A fondo con Ramón Pernas, escritor y director. ‘Si eres gallego y escribes en castellano, te
expulsan del paraíso”, La Voz de Galicia, “Los domingos de la voz”, 6 maio 2001, pp. 12-13.
Ampla conversa con Ramón Pernas, escritor e director de “Ámbito Cultural”. Comenta, en primeiro lugar, que o libro ten
futuro debido, precisamente, aos baixos índices de lectura. Así mesmo, afirma que o libro electrónico ou ebook cambiará a
forma de editar pero non a de ler. A continuación, refírese ao seu último traballo, Brumario, novela seleccionada para o
Premio Nacional de Literatura. Trátase do último elo dunha triloxía de “novela ética, comprometida con el tiempo y con el
país”. Para rematar, afirma que constrúe unha novela “con los ingredientes mágicos de la narrativa” e que procura “escribir
con corrección, poner sujeto, verbo predicado en su sitio y, al margen de eso, poner metáforas en un universo más o menos
íntimo, privado, para regalárselo a los demás”.

______, “¿Galiza?: Es como si estuviéramos hablando de otro país”, La Voz de Galicia, “Los
domingos de la voz”, 9 setembro 2001, pp. 12-13.
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O académico Xesús Alonso Montero pronúnciase nesta conversa sobre temas moi diversos: critica a globalización
neoliberal, refusa que a normativa do galego se achegue ao portugués, opina sobre a sucesión de Del Riego á fronte da
Academia, comenta os significados pexorativos da palabra galego en portugués e español, etc. Afirma que a nosa literatura
está no seu mellor momento dende a Idade Media, cuestión que contrasta coa situación da lingua, que ve en retroceso a
pesar de acadar novos espacios sociais. Non se pronuncia claramente sobre a pertenza á literatura galega de autores de
expresión castelá como Valle-Inclán ou Cela, pero indica que a cultura galega trascende á vehiculada na nosa lingua.
Tamén afirma que Rosalía de Castro idealizou a imaxe do galego, que estaba sendo escarnecida, pero coida que só se
refería ás clases baixas.
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S. J./C. G., “Literatura a carón do Umia”, Diario de Arousa, 6 xullo 2001, p. 56.
O escritor e pintor ourensán Baldo Ramos comenta a dificultade para adquirir algunhas das súas obras por estaren á venda
unicamente en librerías moi concretas, ao tratarse de edicións artesanais. Enumera os numerosos galardóns poéticos
recibidos e algunhas revistas nas que publicou poemas. Afirma que leva escritos máis de dez milleiros de poesías. Tamén
informa de que publicou artigos de investigación en Grial e Anuario de Estudios Literarios Galegos.
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Santiago, Pablo, “Álvaro prefería conversar con un paisano antes que con un alcalde”, El Progreso,
“A Mariña”, 14 xaneiro 2001, p. 18.
Carme Cunqueiro Mora, irmá de Álvaro Cunqueiro, dános unha visión do escritor neste ano 2001 que é o “Ano de
Cunqueiro”. Cóntanos sobre el que tivo unha infancia moi feliz, que era moi intelixente igual có seu irmán Joaquín, morto
moi novo. Explica que o seu irmán tiña unha gracia especial para contar as cousas, que lle gustaba rodearse de xente maior
e xa de neno comezou a escribir historias. Comenta a amizade de Cunqueiro co perruqueiro Pallarego e que ao seu irmán
lle gustaba a cociña “pero non era glotón”. Remata dicindo que o periodismo o ataba demasiado, “el prefería escribir as
súas historias” e que a fama lle chegou un pouco tarde.
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Solar, María, “No estaré en los nuevos capítulos de la serie Mareas Vivas”, El Correo Gallego,
“Vacaciones”, 21 agosto 2001, p. 18.
Carlos Blanco, que interpreta o papel do pintor na película baseada en O lapis do carpinteiro, opina que as adaptacións
cinematográficas de obras literarias teñen que desbotar obrigatorimente parte do texto literario para se cinguir ás fronteiras
temporais dunha película. Así mesmo, comenta a súa decisión de pedir a excedencia na Radio Galega para converterse en
artista multimedia.
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Soler Serrano, Joaquín, “Álvaro Cunqueiro. ‘No creo en las musas ni en la inspiración”, El Mundo,
“Cultura”, 11 maio 2001, p. 61.
Reprodúcese unha entrevista realizada por Joaquín Soler Serrano ao escritor Álvaro Cunqueiro. Nela o mindoniense
afirmaba que a paciencia é unha das condicións imprescindíbeis nun escritor e que non cre nin nas musas nin na
inspiración. A seguir, comentaba que se sintía moi preto dos personaxes de Merlín e familia, arrincados todos eles da
tradición fantástica oral de Galicia. Fai referencia, así mesmo, á principal característica da alma galega que, na súa opinión,
é estar á defensiva e estar moi apegado á terra.
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Sotelino, Begoña R., “As homenaxes son pre-exequias”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 28 novembro
2001, p. 32.
Transcríbese a entrevista realizada a Francisco Fernández del Riego un día antes da cesión no cargo de presidente da Real
Academia Galega. Comenta os seus proxectos para o futuro, entre os que destaca a súa intención de escribir as súas
memorias. Tamén opina sobre a televisión, as novas tecnoloxías e as palabras incorporadas recentemente ao diccionario da
RAE.
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Val, Pilar, “El teatro gallego acaba de nacer, pero hay gente con mucho talento”, La Opinión,
“Entrevista”, 2 agosto 2001, p. 52.
Anuncia o director teatral Javier Castiñeira Blanco que vai impartir o curso “O actor: arte e técnica”, baseado na construcción
individual de personaxes e na expresión corporal. Opina que as mulleres son máis flexíbeis na dirección teatral cós seus
homólogos masculinos, aínda que dá como excepción a Manuel Lourenzo. No relativo ao teatro coruñés, veo con boa materia
prima pero pexado polo individualismo. Como carencias xerais en Galicia apunta: o carácter militante do público teatral, cuestión
coa que hai que romper se se quere dispor dun teatro viábel;

o enchufismo na elección de actores e a falta dun establecemento educativo oficial dedicado á interpretación.
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Valeiro, Marta R., “Lino Braxe, escritor e actor. ‘Eu creo nos Médici, non nas institucións públicas”,
El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 59, 14 xaneiro 2001, p. 6.
Lino Braxe responde a unha serie de preguntas sobre a situación da literatura galega actual, comparada coa doutras
realidades paralelas. Afirma que, a pesar de ser un país pequeno, “a nosa producción é equipabable á doutras literaturas,
que ás veces producen moitos libros con pouca calidade”. Así mesmo, salienta especialmente na historia recente a literatura
dos oitenta, “que serviu para que se normalizasen as nosas letras”. Comenta, ademais, que non lle interesa a crítica senón o
lector. Por último , afirma que está a rematar o poemario O longo día acaba e a escribir unha novela titulada A última
caravana.

______, “Manuel Darriba, escritor e periodista. ‘Unha boa novela é toda unha obra arquitectónica e
musical”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 60, 21 xaneiro 2001, p.
6.
Manuel Darriba responde a unha serie de preguntas sobre o seu labor literario. Afirma que fai unha literatura urbana
“influida pola literatura anglosaxona” e polo seu labor de periodista, é “básicamente un redactor de crónicas”. Comenta, así
mesmo, que os temas máis recorrentes na súa obra son “a idea da soidade, incomunicación, do azar... e un certo sentido
irónico”. Para rematar, afirma que está a traballar nunha versión dunha novela.
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______, “Elena Atienza, actriz. ‘Galicia está pechada no teatro tanto para exportar como para
importar”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 60, 21 xaneiro 2001, p. 10.
A actriz Elena Atienza responde a unhas preguntas relacionadas co seu traballo. Entre os seus proxectos destaca a obra
Ligazón, de Valle-Inclán e, sobre todo os primeiros traballos, “na rúa, sen medios nin diñeiro, sacando as cousas adiante
como se podía”. A seguir, afirma que o teatro galego non vive o seu mellor momento, xa que “Galicia está pechada no
teatro”. Critica, así mesmo, a forma de organizar as subvencións, xa que “falta un coñecemento real por parte das
institucións de a ónde e a qué proxectos se destinan os cartos”.

______, “Afonso Eiré, xornalista e escritor. ‘Pretendo perpetua-lo rural galego na literatura actual”,
El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28 xaneiro 2001, p. 6.
Conversa con Afonso Eiré sobre o panorama da literatura galega na actualidade. O escritor e xornalista afirma que este
panorama non é tan bo como parece, aínda que “están xurdindo novas voces e consolidándose outras que comezaron hai
unha década”. A continuación, comenta que a súa producción se pode encadrar dentro da novela de non ficción. Entre as
súas obras cita Amigos sempre (1998), que nos traslada “á vida nun seminario” e Eu tamén fun
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coas vacas (2000), “unha reflexión sobre o agro galego”. Por último, confesa que o gran problema da literatura galega
actual é que non hai crítica.

______, “Euloxio R. Ruibal, dramaturgo. ‘O teatro é a cincenta dentro do mundo da literatura”, El
Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28 xaneiro 2001, p. 10.
Conversa co dramaturgo Euloxio Ruibal, quen alude, en primeiro lugar, á súa primeira novela, Casarriba (2000), que
escribiu “de vagar”, “con moito entusiasmo” e como un reto. A seguir, céntrase no labor da editorial Espiral Maior e no
panorama da literatura galega. Afirma que a citada editorial “escapa das relacións asépticas que se establecen noutras máis
poderosas”. Afirma, así mesmo, que non se publica moito teatro, posto que este é considerado “a cincenta da literatura”, a
pesar de que se está a vivir un momento bastante bo para o teatro. Por último, considera que a única institución que se
preocupa polo xénero teatral é a Xunta, a través do IGAEM.

______, “Xosé Vázquez Pintor, escritor. ‘Se morre a lingua, de nada nos serve erguer bandeira”, El
Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 62, 4 febreiro 2001, p. 6.
Xosé Vázquez Pintor contesta a unhas preguntas sobre a literatura galega actual e a súa situación. Afirma que está a
atravesar “un momento espléndido”, aínda que hai un problema xa que, segundo o autor, “se nos vai das mans
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recupera-la oralidade”. A seguir, comenta que a súa é a obra dun activista, xa que dende os seus comezos tivo “o soño de
seguir creando orgullo polo país a través do que fago menos mal, a escrita”. Para rematar, afirma que a literatura se rixe
pola lei do mercado, que os premios son positivos porque proporcionan a posibilidade de editar libros e que, entre os seus
plans inmediatos, están o de publicar dous libros Memoria de boi (2001) e Bandazos (2001) e continuar coa triloxía Os
vellos oficios.

______, “O mercado das historias debería ser máis accesible”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 63, 11 febreiro 2001, p. 6.
Tras mencionar que Xavier Cid vén de publicar a súa última novela titulada Terá as túas balas (2000), reprodúcese unha
entrevista con este autor. Nela Cid négase a definirse e reflexiona sobre o mercado editorial galego. Tamén salienta o
escaso espacio que se lle dedica á publicación de textos teatrais e comenta a influencia dos premios literarios. Asemade,
quéixase de que a literatura non teña un acceso máis doado ao público e remata valorando o papel da crítica galega.

______, “Non creo que o ensaio teña que ser minoritario”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001, p. 6.
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Entrevista concedida por Xoán Carlos Lagares na que reflexiona sobre a situación actual da literatura galega. Tamén critica
o inmobilismo do mercado editorial galego ao que cualifica como propio dun sistema pouco estable. Asemade, cre que o
ensaio non é un xénero minoritario e considera a súa obra E por esto fez este cantar (2000) como un estudio destinado a un
público interesado na lírica trobadoresca. Finaliza reflexionando sobre a diferencia existente entre o libro como obra de arte
ou como peza do mercado editorial.

______, “A música segue sendo a cincenta artística na comunidade galega”, El Correo Gallego,
“Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001, p. 10.
Reprodúcese unha entrevista con Antón de Santiago. Nela, despois de reflexionar sobre o ámbito musical, De Santiago,
analiza algúns aspectos do mundo teatral. Así, fala da dificultade que hai hoxe en día no teatro para facer “teatro musical”.
Tamén se queixa do pouco apoio que ten este tipo de teatro por parte das institucións. Por último, menciona os proxectos
que ten para o futuro.

______, “Os circuítos teatrais aquí en Galicia están desarborados”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 12.
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Entrevista co actor Santi Prego motivada pola súa participación na obra Policía da compañía Ollomoltranvía. Comeza
aludindo á actualidade que posúe o argumento da obra que está representando. Ofrece, ademais, unha valoración positiva
da súa recente presencia no Feira do Teatro e remata lembrando os seus inicios no mundo do teatro, e reflexionando sobre a
situación actual do teatro na nosa terra.
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Veloso, Estela, “A vida é sentarse cun libro rodeado de silencio”, Atlántico Diario, “Morrazo”, 3
setembro 2001, p. 15.
O poeta morracense Bernardino Graña anuncia a próxima publicación en 2002 dun poemario xa rematado e unha obra
narrativa con importante compoñente ecoloxista á que está a punto de lle pór o ramo. Ademais fai saber que está
traballando nunha novela que vai causar escándalo cando se publique pola audacia da súa temática. Declara sentirse tan a
gusto na literatura infantil como na poesía ou na narrativa para adultos. Como obra sobranceira entre as súas sinala
Profecía do mar (1984). Trala pregunta sobre se os rapaces teñen hábito de lectura, responde que aos gobernos occidentais
non lles interesa espallar a cultura senón alienar a poboación con fútbol, teléfonos móbiles e información-lixo.
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Vega, Suso de la, “Creo firmemente que o proxecto dos ‘Diplomáticos’ non se esgotou”, El Progreso,
“Entrevista”, 28 agosto 2001, p. 35.
O polifácetico Xurxo Souto sinala que a revista Bravú foi unha iniciativa, realizábel gracias ao compromiso de persoas
como Santiago Jaureguizar ou Xosé Manuel Pereiro, para fornecer dunha canle a aqueles que non tiñan acceso aos medios.
Canto á súa faceta de literato, Souto cualifícaa de enriquecedora.
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Vidal, C., “Rosa Aneiros. ‘A miña xeración ten unha maneira cinematográfica de escreber”, A Nosa
Terra, nº 990, “Guieiro Cultural”, 7 xuño 2001, p. 29.
Nesta entrevista Rosa Aneiros fala da súa novela inédita Mares de xabre, da que sinala que se trata dun relato intenso e
artellado en tres partes como o ritual do té no Sahara. Achega as razóns polas que se decidiu a relatar a vida dun rapaz do
Sahara, despois de pasar un tempo nos campamentos saharauitas, e explica que a literatura permite meter máis o dedo na
chaga, mentres que no xornalismo existe o desexo de distanciamento. Tamén apunta que esta é unha historia concreta con
contido político e de denuncia aberta, que non existía nos seus anteriores relatos, e que nesta viaxe a acompañaron moitos
rostros. Con respecto a Eu de maior quero ser (1999), indica que non gusta da literatura puramente evasiva, xa que busca
que lle relate a proximidade, e que é un libro nostálxico escrito tamén pola morriña por esa etapa rematada. Finalmente,
sinala que se presenta aos premios literarios porque son unha motivación para ela e fala da presencia das mulleres na
narrativa galega.
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Vidal, Carme, “En Casarriba retrato a neurose producida pola perda da cultura rural”, A Nosa Terra,
nº 973, “Guieiro Cultural”, 8 febreiro 2001, p. 31.
Conversa con Euloxio Ruibal sobre a súa obra Casarriba (2000), na que retrata a neurose producida pola perda da cultura
rural. Comeza cunha breve alusión aos seus inicios na dramaturxia galega con obras como O son da buguina (1999) e
Zardigot (1974). A seguir, céntrase en Casarriba, da que afirma que ten unha compoñente colectiva e outra individual.
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Vidal Villaverde, Manuel, “A lembranza do Flavium Brigantium”, Atlántico Diario, “Musas”, 7
outubro 2001, p. 51.
Xosé Ramón Pena responde a cuestións como qué é a literatura que el define como un “axuste de contas” cun mesmo,
fronte ao xornalismo que considera que é informar deleitando. Ofrécense algúns datos biográficos deste profesor,
centrándose no seu carácter tranquilo e reflexivo.

______, “A literatura como unha longa catarse”, Atlántico Diario, “Musas”, 11 novembro 2001,
p. 47.
Refírese ao labor que desempeña Álvaro Otero dentro do xornalismo literario aludindo á súa concepción da literatura e
referíndose brevemente a algunha das súas obras, entre elas Mambrús á guerra (1996), entendendo o traballo literario como
unha catarse , un exorcizamento dos demos que levamos dentro, así coma un sufrimento.

______, “Ese tempo das horas, cabe do gozo”, Atlántico Diario, “Musas”, 25 novembro 2001, p.
51.
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Entrevista ó escritor Gonzalo Navaza, na que fala das súas obras A torre da derrotA (1992), Fábrica íntima (1991), Erros e
Tánatos (1996) ou Libra (2000), obras nas que di que puxo moito sentimento e que nelas hai un fío conductor. Tamén
define o que para el é a literatura, que compara con “xogos para adiar o amor”.

______, “As imaxes peneiradas pola luz”, Atlántico Diario, “Musas”, 9 decembro 2001, p. 45.
Nesta conversa con Miguel Anxo Fernán-Vello, do que lembra a definición de “bido” que del deu Manuel María e o feito
de que sexa un dos ensaístas máis nidios de Galicia, fálase da presentación que vén de realizar en Lisboa dunha antoloxía
bilingüe de José Ángel Valente. Tamén ofrece a súa persoal definición de poesía como forma de expresar a tensión
“plurisensorial”, coma unha fervenza de emoción e coma o alimento da sensibilidade e a intelixencia. Remata ofrecendo
unha definición da vida e da súa busca da esencia a través da palabra.
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Villar, David F., “Búscase máis o impacto dos libros que a calidade”, La Voz de Galicia, “El
Cronómetro”, 3 agosto 2001, p. 2.
Conversa co encargado da librería compostelá Follas Novas, José Luís Colmeiro, que opina sobre a transformación que a
industria editorial implementou no último cuarto de século, cunha explosión cuantitativa que non trouxo máis calidade pero
si máis libros de rápida caducidade. No referente ao hábito de lectura, considera que está en niveis baixos pero establece
unha distinción sexual ao indicar que len máis as mulleres cós homes.
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X. M. R., “Xosé Carlos Caneiro, escritor. ‘Escribo con total liberdade”, La Voz de Galicia,
“Ourense”, 12 xaneiro 2001, p. 7.
Conversa con Xosé Carlos Caneiro, que reflexiona sobre o seu último libro Ébora (2000), galardoado cos premios Blanco
Amor e Eixo Atlántico. Afirma que esta obra “pecha o ciclo iniciado con O infortunio da soidade (1992), pero a diferencia
das catro novelas anteriores esta é moito máis narrativa, divertida e estimulante para os lectores”. Comenta, para rematar,
que é un escritor periférico, feito que o fai máis libre.
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A. B., “Desde el trovadorismo de Brey al galleguismo de Eugenio Montes”, La Opinión,
“acoruña”, 16 maio 2001, p. 10.
Refírese aos libros cedidos pola familia Vilar Ponte á RAG, entre os que se atopan edicións príncipe de obras como
Estética da muiñeira de Eugenio Montes, Nao senlleira de Fermín Bouza Brey ou Romances Galegos de Blanco Amor.
Remátase aludindo ao bo estado de conservación de todos os volumes. En cadro á parte céntrase na cesión que a familia
fixo de case 200 exemplares á Academia, das que a maioría das obras están dedicadas ao fundador das Irmandades da
Fala polos propios autores. Tamén se recollen as palabras de Francisco Fernández del Riego nas que agradece a doazón
e lembra o discurso de ingreso de Villar Ponte na Academia ao que respondeu Ramón Otero Pedrayo.
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A. F., “O monumento a Carballeira, con raiaduras e falta de verniz”, A Comarca do Morrazo, nº
110, “Bueu”, 28 decembro 2001, p. 37.
Dáse conta do estado de deterioro –raiado e sen verniz- do monumento erixido en 1999 ao poeta, xornalista e exalcalde
de Bueu, José Gómez de la Cueva, por iniciativa da asociación creada para enxalzar a súa figura: Amigos de Johan
Carballeira.
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AFA, “Pola análise crítica”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xaneiro 2001, p. 32.
Dá conta da presentación da colección “Literatura e Ensino” da Editorial Galaxia coa que se quere achegar as letras
galegas aos estudiantes de bacharelato. Recóllense as palabras do responsábel de dirección pedagóxica, Xavier
Mouriño, que os considera uns libros que tratan do coñecemento da lingua e sobre o seu uso; do director de Galaxia,
Carlos Casares, quen ve nesta colección un camiño para a comprensión dos clásicos galegos; ou Xosé Ramón Pena,
coordinador desta colección, que destacaba os datos bio-bibliográficos dos autores e a contextualización da obra.
Remátase presentando os dous primeiros títulos que saíron Os vellos non deben namorarse, de Castelao e Ilustrísima,
de Carlos Casares, anunciando ademais outros títulos como Retrincos, O fidalgo e outros relatos, Follas Novas ou
Queixumes dos pinos.

______, “Luís Acuña, poeta”, O Correo Galego, “AFA”, 8 febreiro 2001, p. 41.
Aproximación á homenaxe que trinta artistas lle fan ao poeta Manuel Luís Acuña no Museo do Pobo Galego. Deste
xeito destaca os paneis biográficos elaborados polo Servicio Comarcal de Normalización Lingüística, ademais das
obras de importantes pintores galegos a un home que, en palabras de Isaac Díaz Pardo, foi “un dos que perderon a
guerra”.
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______, “Versos de familia”, O Correo Galego, “AFA”, 12 febreiro 2001, p. 19.
Faise eco da presentación do libro Escolma de Familia, publicado por Xerais no 2000, no que defende a teoría da
predisposición xenética á lírica tomando como base a familia Álvarez Limeses.

______, “Teatro universal”, O Correo Galego, “AFA”, 13 febreiro 2001, p. 33.
Anuncia a saída do prelo no 2000 de tres novas obras dentro da colección da “Biblioteca-Arquivo Francisco Pillado
Mayor”. De Escritos sobre teatro, de Ricardo Carvalho Calero, di que reúne trinta e dous documentos elaborados en
corenta anos, tanto publicados en xornais coma lidos en conferencias. De Castro, de António Ferreira, sinala que é unha
traxedia escrita en lingua portuguesa, mentres que a terceira é Obra Dramática, de Rosvita de Gandersheim, a primeira
muller na historia da literatura latina que escribiu épica.

______, “O acontecemento Pato”, O Correo Galego, “AFA”, 15 febreiro 2001, p. 35.
Dá conta da presentación do libro m-Talá (2000), de Chus Pato na librería Couceiro. Fai referencia ás palabras do
encargado desta presentación, Arturo Casas, nas que destaca o poeta visto como un “obreiro social, un anticipador da
revolución”. Segue por salientar os distintos xéneros que aparecen subliñando o diálogo como
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algo moi novidoso. Remata aludindo á participación de Pablo Rodríguez de Teatro Bruto, a escritora e o mesmo Arturo
Casas como intérpretes dalgúns dos poemas de m-Talá.

______, “Casa okupada”, O Correo Galego, “AFA”, 23 febreiro 2001, p. 31.
Dá conta da presentación da colección “Abismos”, de Edicións Xerais de Galicia. Comeza pola referencia a algúns dos
seus responsábeis (Fran Alonso, Xurzo Borrazás, Rosa Aneiros ou Teresa Cuíñas), para logo falar das obras que a
compoñen como Tute para catro (2000), de Xesús Fraga, Dubido se matei a Lena (2000), de Medos Romero e
Narradoras (2000), libro que reúne relatos inéditos de vintecinco escritoras galegas.

______, “Desde a Era Azul á ilusión fabuladora”, O Correo Galego, “AFA”, 28 febreiro 2001, p.
30.
Comézase por dar conta do programa concibido para conmemorar o vixésimo cabodano e o noventa aniversario do
nacemento de Álvaro Cunqueiro baixo o título de “Mil primaveras máis”. Isto vén a conto do proxecto da editorial
Galaxia que para o 2006 prevé ir renovando a presencia formal de diferentes títulos do escritor cando se cumpran os 25
anos do seu pasamento. Continúase por facer unha panorámica biográfica de Cunqueiro comezando polo seu ingreso no
Partido Galeguista con 21 anos e a súa actividade xornalística na revista Era
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Azul, pasando por La Noche (1947-49), Faro de Vigo (1964-1970) e o seu ingreso na Real Academia Galega en 1963.
Séguese por facer un pequeno resumo de todas as súas obras comezando polas pezas líricas como Mar ó norde (1932),
Poemas do si e do non (1933), Cantiga nova que se chama riveira (1933), Dona do corpo delgado e Herba aquí ou
acolá (1980). Polo que respecta á narrativa, faise referencia á súa “peza fundacional” Merlín e familia (1955), e a Os
outros feirantes, para rematar lemb rando algunhas das súas obras escritas en castelán.

______, “Cunqueiro, o home que soñou Galicia”, O Correo Galego, “AFA”, 1 marzo 2001, p.
49.
Dá conta da homenaxe celebrada en Mondoñedo en lembranza de Álvaro Cunqueiro con motivo do seu vinte cabodano.
Tamén se comentan outras homenaxes como o suplemento dedicado por este xornal ou a lectura da súa obra Merlín e
familia, entre outros.

______, “Arredor de Ferrín”, O Correo Galego, “AFA”, 6 marzo 2001, p. 31.
Anuncia a decisión da Asociación de Escritores e o Pen Club de Galicia de presentar como candidato ao premio nobel
de literatura a Méndez Ferrín. Logo pasa a enumerar as razóns polas cales cren que merece esta

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

candidatura comezando pola figura do escritor de forte tendencia nacionalista que participou na creación do grupo Brais
Pinto, pola importancia de obras ensaísticas como De Pondal a Novoneyra, poéticas como Con pólvora e magnolias ou
narrativa como Amor de Artur ou Retorno a Tagen Ata .

______, “Arredor da esmorga”, O Correo Galego, “AFA”, 7 marzo 2001, p. 33.
Refírese ao acto de presentación da obra de Ana Belén Martínez Delgado A esmorga de Blanco Amor e a Parranda de
Gonzalo Suárez (2000), ensaio que trata sobre literatura e cine, feito que destacou a profesora Dolores Vilavedra na súa
intervención, na que tamén sinalou que este traballo senta un precedente no eido da investigación universitaria.
Segundo se indica, Ana Belén Martínez explicou que este volume se conformou a partir dun traballo de doutoramento,
e por outro lado defendeu o labor do realizador encargado de levar a novela de Blanco Amor ao cine, do que indicou
que non tivo boa acollida entre a crítica galega no seu momento. Por último dise que tamén interviu neste acto Isaac
Díaz-Pardo, ilustrador de varias obras de Blanco Amor, entre elas a estudiada neste volume.

______, “Unha ancoraxe no tempo”, O Correo Galego, “AFA”, 7 marzo 2001, p. 34.
Fala dos encontros de “contos para a memoria” impulsado polo profesor Miguel Suárez Abel e que percorrerá
diferentes cidades. Sinala que en Santiago de Compostela asistiron os autores Alfredo Conde e Marilar
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Aleixandre, mentres que en Pontevedra será Victor Freixanes e Miguel Suárez Abel; en Ourense Bieito Iglesias; en
Lugo Helena Villar Janeiro e en Ferrol, Xavier Alcalá.

______, “Galeusca na edición”, O Correo Galego, “AFA”, 15 marzo 2001, p. 33.
Anuncia a celebración do Galeusca de editores 2001 con persoeiros procedentes de Cataluña, Euscadi e Valencia xunto
con editores galegos. Mencionar as mesas redondas que se van celebrar, destacando a presencia de Carlos Casares, e
recolle as palabras de Manuel Fraga, que recordou a iniciativa de vascos, cataláns e galegos de publicar no exilio unha
revista conxuntamente .

______, “Casares recoñece a ‘fonda crise’ do sector editorial galego no Galeusca 2001”, O Correo
Galego, “AFA”, 16 marzo 2001, p. 33.
Aproximación á reunión Galeusca 2001 onde se artellaron propostas para impulsar as culturas minoritarias. Comézase
resumindo as palabras de Casares que cre imprescindíbel algún tipo de consorcio entre as editoriais galegas para reducir
o custo do libro de texto. Logo pasa a referirse a unha mesa redonda na que Xosé Enrique Acuña destacou o “excesivo
peso que se lle concede á presión da globalización”, fronte ao preocupante dominio
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da industria cultural e os medios de comunicación en español. Isaac Díaz Pardo coincide en non terlle medo á
globalización, mentres que Iñaki Egaña cre necesario buscar medidas de protección contra ela.

______, “O precursor”, O Correo Galego, “AFA”, 16 marzo 2001, p. 31.
Refírese ás xornadas celebradas en Ponteareas pola Consellería de Cultura como homenaxe a Fermín Bouza Brey con
motivo do centenario do seu nacemento. Dá conta dalgúns dos participantes como Xosé Manuel Dasilva, Teresa López
ou os dous fillos de Bouza. Destaca o valor da correspondencia de Bouza Brey con Otero Pedrayo presentada por
Ramón Nicolás, ademais do contido dalgunhas misivas nas que se fala dos proxectos editoriais ou do estudio da obra de
Rosalía .

______, “Abrindo milenio”, O Correo Galego, “AFA”, 21 marzo 2001, p. 33.
Anuncia o encontro de poetas de todo o mundo en Compostela e as actividades que se van desenvolver, ademais de
sinalar que entre eles se atopou Miro e Rafa Villar, Alexandre Nerium ou Estevo Creus. Evoca a lembranza a través dos
seus versos doutros como Airas Nunes, Xohán Airas, Aurelio Aguirre, Bernal de Bonaval, Rosalía de Castro ou Ramón
Cabanillas.

______, “Corpus boroborum”, O Correo Galego, “AFA”, 4 abril 2001, p. 35.
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Resumo da presentación de Daniel o noso (2000), de Borobó. Comézase por facer unha panorámica dos dous libros
precedentes a este que tamén trataban as figuras de escritores ilustres como O reiseñor de Trasalba (1997), sobre Otero
Pedrayo, e A cantora do Sar (1999), sobre Rosalía. Nesta presentación destácanse as palabras do presidente da
Fundación Castelao, Avelino Pousa Antelo, que loa as novas claves que se descobren sobre o intelectual galeguista e as
de Avelino Abuín de Tembra, que destaca a intertextualidade na obra de Castelao estudiada neste volume, xunto coas
conferencias sobre Valle- Inclán.

______, “Premios-osíxeno”, O Correo Galego, “AFA”, 13 abril 2001, p. 29.
Trátase sobre a dobre utilidade dos premios literarios, que ben serven de lanzamento ou de contribución económica
para os autores galardoados, e fai un repaso por algúns dos que se convocan actualmente desde o "Xerais" ou o "Blanco
Amor" de novela ata o "Esquío" de poesía, pasando por outros como o de "Narrativa erótica", que ten como único
galardón a publicación da obra.

______, “Bouza Brey: a metáfora do exilio interior”, O Correo Galego, “AFA”, 18 abril 2001, p.
33.
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Dá conta da recuperación da figura de Bouza Brey nun acto dedicado a este autor, no que apunta que participou
González Reboredo, quen subliñou o importante estudio sobre etnografía que este autor realizou para cimentar a noción
de nación galega. Tamén recolle as palabras de Antón Rodríguez López, que destaca do homenaxeado a súa postura a
favor do Estatuto, e remata coas de Teresa López, que se centra na súa obra para eloxiala.

______, “Irlandesización”, O Correo Galego, “AFA”, 21 abril 2001, p. 31.
Recóllense as reflexións de diferentes expertos nos encontros narrativos organizados pola UNED sobre a relación de
lingua e literatura. Comézase por resumir a postura de Xosé Mª Álvarez Cáccamo que ve posíbel unha literatura en
galego aínda que o galego estea morto. Outra postura é a de Francisco Fernández del Riego, que expón que é absurda
esta idea xa que “non pode existir literatura sen lingua”, idea defendida tamén por Antón Santamarina. Continúa por
Xosé Luís Colmeiro que cre que o erro está no sistema educativo, mentres que Alfredo Conde ve un afastamento claro
entre a lingua utilizada para a literatura e a que se fala no pobo. Por outra parte Helena González insiste en que “o
galego necesita ser necesario” e remátase por Salvador García Bodaño que loa a boa calidade do producto galego.

______, “¿Recesión?”, O Correo Galego, “AFA”, 23 abril 2001, p. 19.
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Recóllense as reflexións no día do Libro sobre a situación da producción literaria en galego. Destácase que o número de
libros publicados no ano 2000 son 133 menos que no ano 1999. Logo refírese ao problema do desfase existente entre
porcentaxe de libros publicados en Galicia na nosa lingua e porcentaxe de ventas do total. Cúlpase de parte do
problema á pouca publicidade que as obras teñen nas librerías e a que o mercado máis importante se atopa nas lecturas
escolares.

______, “Unha realidade literaria galega ‘acrítica’ e ‘falta de rebeldía”, O Correo Galego, “AFA”,
25 abril 2001, p. 32.
Aproximación á charla dada por Elías Torres na Facultade de Filoloxía sobre “A realidade literaria galega nos últimos
25 anos”. Logo pasa a destacar algunhas das súas reflexións como a de que nestes 25 anos se abandonou a literatura
comprometida e que hai unha falta de rebeldía. Deste xeito, segue por culpar ás institucións e cre que a única alternativa
sería a vía lusófona.

______, “A cultura galega conflúe nunhas xornadas en Santiago coa portuguesa e a francesa”, O
Correo Galego, “AFA”, 27 abril 2001, p. 29.
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Faise eco da celebración das XIª Xornadas de Lingua e Literatura da CIG e a Asociación Socio-Pedagóxica Galega coa
participación de expertos nas creacións literarias portuguesas, francesas, anglosaxonas e galegas. Séguese por facer
unha enumeración das exposicións literarias que alí se fixeron comezando por “O autor fala da súa obra”, a cargo de
Roberto Vidal Bolaño; “A lingua e a diversificación curricular”, por Manuel Amor; un “Obradoiro de narrativa”,
dirixido por Marilar Aleixandre; “Aproximación á vida e obra de Otero Pedrayo”, por Manuel María ou “Últimas
xeracións poéticas” a cargo de Carlos Negro, entre outros.

______, “Palest (L) ino”, O Correo Galego, “AFA”, 27 abril 2001, p. 31.
Recóllese a presentación do libro de poemas de Lino Braxe O sangue dos árabes (1999), do que Fran Alonso sinala que
contén cinco partes: “Poemas de Oriente”, poemas breves á forma dos proverbios; “Poemas Palestinos”, de denuncia;
“Poemas Beduínos”, caracterizados por ser moi breves; “Poemas Saharauis ”, cunha forte carga emotiva, e “Poemas
doutro destino”, nos que aparece a guerra e o terror. Tamén se alude aos participantes neste acto como Rosa Álvarez,
Luís Zahera, Mabel Rivera ou César Cabeiro, que contribuíron á lectura dalgunhas destas composicións.

______, “A personalidade e a obra’ de Don Ramón Otero Pedrayo, unha ‘simbiose perfecta”, O
Correo Galego, “AFA”, 28 abril 2001, p. 34.
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Dá conta da celebración da conferencia “Aproximación á vida e á obra de Otero Pedrayo”, ofrecida por Manuel María,
na que se fixo un percorrido pola súa vida, referíndose aos estudios, amizades e viaxes, seguido pola participación na
revista Nós, etapa da que se destaca o afán de defensa de Galicia, da súa lingua e o europeísmo característico deste
grupo. Remata aludindo aos dereitos cedidos por Pedrayo das súas obras á editorial Galaxia.

______, “Enxeñería lingüística”, O Correo Galego, “AFA”, 4 maio 2001, p. 31.
Achega á celebración das xornadas celebradas arredor de “A cultura no século XXI”, nas que se sinala que participou
Claude Hagège. Resúmense as ideas que expresou sobre a historia das linguas minorizadas e a situación actual, pasando
de seguido ás palabras pronunciadas por Manuel Fraga durante a súa intervención. Saliéntase a súa idea de mantemento
e protección da cultura propia, do labor desenvolvido por persoeiros como Otero Pedrayo e a Xeración Nós na
recuperación da cultura galega ou a situación actual da cultura con “tódalas condicións precisas para seguir
desenvolvéndose”.

______, “Cultura e intervención”, O Correo Galego, “AFA”, 5 maio 2001, p. 32.
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Aproximación ao proxecto dunha asociación que naceu para promover a cultura na sociedade. Logo pasa a salientar
algúns dos corenta e cinco membros iniciais máis representativos como Chus Pato, Anxo Angueira, Fernández Rei,
Luca de Tena ou diversos profesores universitarios. Despois desglósase o manifesto onde se expoñen as súas ideas co
título de “Manifesto das Redes Escarlata” dirixido “á nación galega”. Deste destácase a valoración crítica da situación
da cultura e a realidade social, política e económica. Así puntualízase o acordo que aparece pola normalización
lingüística ou pola defensa dos sectores públicos fronte aos privados. Remátase co feche do manifesto facendo un
chamamento á adhesión e ao traballo activo.

______, “Dez anos”, O Correo Galego, “AFA”, 9 maio 2001, p. 34.
Dá conta da celebración da primeira década de vida do suplemento Revista das Letras de O Correo Galego. Comézase
por facer mención ao primeiro número en febreiro de 1991. Segue pola alusión ao seu cambio de mensual a semanal,
aínda que so duraría 24 números. Continúa pola enumeración dos encargados da súa producción empezando polos
coordinadores Antonio R. López, Fran Pérez Lorenzo, Rosa Navia e Soedade Noia. Tamén se sinala que gañou o
Premio Irmandade do Libro da Federación de Libreiros de Galicia e o Reimóndez Portela de fomento á lectura do
Concello da Estrada. Remátase aludindo ao suplemento dedicado a estes dez anos coa colaboración de, entre outros,
Herminio Barreiro, Xosé Luís Estévez, Germán Sierra, Manolo Martínez, Berta Cáccamo ou Xosé Luís Méndez Ferrín.
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______, “Ir Indo, única editorial galega na Feira do Libro de Madrid, cos duques de Lugo”, O
Correo Galego, “AFA”, 26 maio 2001, p. 35.
Nota na que se fai referencia á celebración da Feira do Libro organizada en Madrid e na que se destaca a participación
da editorial galega Ir Indo, como única representante.

______, “Ángel Johan no seu centenario”, O Correo Galego, “O día”, 1 xuño 2001, p. 36.
Dá conta da exposición no Museo histórico de Sargadelos da obra de Ángel Johán con motivo do seu centenario. Faise
unha aproximación á vida deste persoeiro na que destaca o seu contacto con poetas das vangardas, o seu paso pola
cadea e a súa producción poética con obras como Alba esencial (1944) ou Notas encol dos pintores galegos (1951).

______, “Proeiros’ das letras en homenaxe a Amado Carballo”, O Correo Galego, “AFA”, 1 xuño
2001, p. 32.
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Anuncia a celebración dun acto de homenaxe a Amado Carballo con motivo do seu centenario no Teatro Principal de
Pontevedra titulado “Proel”, igual que a súa obra publicada en 1927. Describe o acto que consiste nun recital poético no
que participan, entre outros, Antón Reixa, Xavier Cordal, Xabier Queipo ou Cristal Méndez Queizán.

______, “A cultura como motor de país”, O Correo Galego, “AFA”, 2 xuño 2001, p. 31.
Recolle as palabras de Antón Lopo coordinador do espectáculo “Proel” sinalando que nel participan autores como
Manuel Rivas, Antón Reixa, Xavier Queipo ou Cristal Méndez recitando poemas ou combinando música e poesía no
espectáculo.

______, “Teatro nú”, O Correo Galego, “AFA”, 2 xuño 2001, p. 33.
Achégase información sobre as lecturas dramatizadas que celebra o IGAEM por diferentes cidades de Galicia. Anuncia
a que se celebrará na Coruña de obras como Estrema (1999), de Raúl Dans ou O último roedor, de Cándido Pazó.
Recóllense as palabras da responsábel do Centro de Documentación do IGAEM nas que salienta a importancia da
palabra dentro do teatro.

______, “Co alento do Museo da Emigración”, O Correo Galego, “AFA”, 3 xuño 2001, p. 48.
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Faise unha aproximación á biografía de Xosé Neira Vilas con motivo da súa entrada na Real Academia Galega.
Comézase aludindo ao seu nacemento en Gres (Vila de Cruces), o seu longo período de emigración en Arxentina, o seu
casamento con Anisia Miranda ou o seu traslado á illa de Cuba. Por último refírese á súa teima de crear en Compostela
o Museo da Emigración. Tamén se lembra a obra do autor e os premios que acadou ao longo da súa traxectoria vital.

______, “O III Salón do Libro Galego recala hoxe cos seus fondos na cidade de Lugo”, O Correo
Galego, 5 xuño 2001, p. 32.
Dáse conta da inauguración e do tempo que vai estar en Lugo o III Salón do Libro Galego. Tamén se menciona aos
diferentes escritores que pasarán polo recinto. Asemade, faise referencia ás diferentes áreas temáticas e formatos
editoriais que se poden consultar. Finalmente, saliéntase que este evento pretende “afirmarse como un novo tipo de
acontecementos culturais”.

______, “Intelectuais galegos e españois nunha homenaxe en Madrid a Lois Tobío”, O Correo
Galego, “AFA”, 9 xuño 2001, p. 33.
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Faise eco da homenaxe que lle renderon en Madrid diferentes personalidades do mundo da cultura, amigos e
admiradores a Lois Tobío. A continuación dá o nome dalgúns dos presentes no acto no que se reviviron os aspectos
máis importantes da vida de Tobío, como a súa participación na fundación do Seminario de Estudios Galegos e no
primeiro anteproxecto do Estatuto de Autonomía, e comenta que o propio escritor non asistiu por temor a emocionarse
ante os douscentos asistentes

______, “Raíña Lupa en París”, O Correo Galego, “AFA”, 16 xuño 2001, p. 28.
Infórmase da exposición levada a cabo pola editorial galega Raíña Lupa no Instituto Cervantes de París. Recóllense
algunhas das publicacións expostas, entre elas os Seis poemas galegos de García Lorca, e infórmase de que se trata de
“libros ilustrados con textos inéditos ou orixinais e estampas de artistas contemporáneos”.

______, “Pedrayo reúne durante dous días en Ourense a escritores e estudiosos da súa obra”, O
Correo Galego, “AFA”, 23 xuño 2001, p. 32.
Recóllese a nova da celebración en Ourense dunhas xornadas de estudio adicadas á figura de Ramón Otero Pedrayo e
organizadas pola Consellería de Cultura. Infórmase do dito por Manuel Fraga no acto inaugural desta xuntanza.
Finalmente, alúdese ao estudio sobre o concepto de territorio no escritor ourensán exposto por Iago Seara nesa primeira
xornada.
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______, “Contra a invisibilidade do libro”, O Correo Galego, “AFA”, 26 xuño 2001, p. 31.
Recóllense as palabras de Fabiola Sotelo, presidenta da Asociación Galega de Editores, na presentación do IIIº Salón do
Libro Galego. Ofrécense datos referidos ás cifras de vendas, ás editoriais que participan e á organización de novas
feiras. Remátase apuntando as datas en que este salón se abrirá nas cidades de Pontevedra e A Coruña.

______, “Sen anestésicos”, O Correo Galego, “AFA”, 27 xuño 2001, p. 30.
Dáse conta da celebración do IIIº Salón do Libro Galego no Paseo Central da Alameda de Santiago de Compostela.
Recóllense, ademais, as reflexións dalgúns dos participantes no acto de apertura desta feira do libro. A este respecto,
saliéntase o dito por tres estudiantes do Instituto Xelmírez I, pola Concelleira de Cultura de Compostela, Teresa GarcíaSabell, e pola presidenta da AGE, Fabiola Sotelo. Así mesmo, menciónanse os nomes dos escritores que estarán
presentes nesta primera xornada.

______, “Densidade lectora”, O Correo Galego, “AFA”, 28 xuño 2001, p. 35.
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Comézase salientando o éxito que o ensaio e a historia está tendo no IIIº Salón do Libro Galego. Así mesmo, faise
referencia á presentación nesta feira das obras divulgativas ademais da asistencia de escritores como Isidro Novo, Xosé
Vázquez Pintor, Antón Riveiro Coello e Tucho Calvo. Finalmente, menciónanse as actividades infantís programadas.

______, “Xan Leira estrea hoxe en Vigo a primeira longametraxe documental do cine galego”, O
Correo Galego, “AFA”, 28 xuño 2001, p. 34.
Dáse conta da presentación no Centro Cultura Caixanova de Vigo do documental Castelao e os irmáns da liberdade, de
Xan Leira. Comézase salientando o carácter pioneiro desta longametraxe dentro da cinematografía galega. Recóllense,
ademais, algúns dos datos cos que o director presentou a súa obra na rolda de prensa.

______, “Portazo á AELG”, O Correo Galego, “AFA”, 1 xullo 2001, p. 49.
Anúnciase a dimisión de Carlos Mella como director da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Así mesmo,
infórmase da temporal continuidade no equipo directivo de Xosé María Álvarez Cáccamo e Miguel Anxo FernánVello. Coméntase, ademais, a opinión do primeiro dos autores citados respecto da renuncia de Mella. Finalmente
recóllense as queixas expresadas por este escritor trala súa dimisión.
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______, “Os ‘novos’ no relevo”, O Correo Galego, “AFA”, 3 xullo 2001, p. 31.
Recóllense as reflexións de Xosé María Álvarez Cáccamo coas que xustifica o abandono da presidencia da Asociación
de Escritores en Lingua Galega en xaneiro do 2002. Así mesmo, menciónanse os motivos que levaron a Carlos Mella,
segundo as súas proprias declaracións, a dimitir dese mesmo posto hai uns días. Finalmente, anúncianse os proxectos
que promoverá esta asociación nos próximos meses, destacando entre eles a concesión da Letra E á escritora Luz Pozo
Garza.

______, “As chaves da Casa do CEO”, O Correo Galego, “AFA”, 5 xullo 2001, p. 35.
Saliéntanse os propósitos cos que Iago Seara enfronta a súa dirección do Centro de Estudios Oterianos. A este respecto,
menciónase a intención de crear diversas áreas de investigación que sirvan para analizar a obra de Otero Pedrayo de
xeito multidisciplinar. Cítanse, ademais, os nomes daqueles persoeiros da nosa cultura que Seara quere atraer ao seu
proxecto.

______, “Para a supervivencia”, O Correo Galego, “AFA”, 7 xullo 2001, p. 31.
Infórmase das conclusións acadadas no Foro da Cultura Galega celebrado recentemente en Santiago de Compostela. Da
mesa de debate, organizada por Ánxel Huerte, Xan Bouzada e Manuel P. Rúa, recóllese a idea
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de sensibilizar aos medios de comunicación galegos ante os problemas da cultura galega. Por outra banda, do debate
organizado por Luís Álvarez Pousa e Isaac Pérez Vicente saliéntanse as consideracións referidas á influencia da cultura
xornalística. Finalmente, do debate organizado por Xosé María Álvarez Cáccamo e Luísa Villalta coméntase a relación
dos medios de comunicación coa sociedade e as persoas.

______, “A literatura en gris”, O Correo Galego, “AFA”, 11 xullo 2001, p. 33.
Resúmese a conferencia coa que Xosé Carlos Caneiro abriu a segunda xornada do curso de verán da Fundación Cela.
Recóllese tanto o seu rexeitamento á actual inmobilidade da literatura coma o eloxio ás obras de Camilo José Cela.
Remátase aludindo aos estudios presentados neste mesmo curso por Borobó, Juan Manuel de Prada e Dolores
Troncoso.

______, “Vintecinco anos de traballo”, O Correo Galego, “AFA”, 17 xullo 2001, p. 33.
Descríbese o acto no que se celebraron os vintecinco anos de vida do Padroado do Museo do Pobo Galego, así como a
constitución da nova Fundación Antón Fraguas. Tras citar as distintas personalidades da cultura e política galega que
asistiron a estas celebracións, resúmese a historia do mencionado padroado e preséntase o equipo desta institución.
Finalmente, coméntanse as intervencións neste acto de Manuel Caamaño Suárez e Isaac Díaz Pardo.
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______, “Polos roteiros do poeta do mar”, O Correo Galego, “AFA”, 23 xullo 2001, p. 31.
Infórmase dos actos celebrados en Rianxo para conmemorar o centenario do nacemento de Manuel Antonio. Entre as
actividades programadas destácase o percorrido por significativos lugares da comarca, a ofrenda floral,
o recital poético e a sesión de vídeo-faladoiro co que se pechou a homenaxe ao citado poeta.

______, “Á busca de lector”, O Correo Galego, “AFA”, 29 xullo 2001, p. 50.
Reflexión sobre a identificación que nalgúns momentos se establece entre o lector e os personaxes literarios. A este
respecto, recóllense as palabras de escritores tan recoñecidos como Monterroso, Ana María Matutes, Roland Barthes,
Bárbara Jacobs, Octavio Paz, Gómez de la Serna, Carlos Fuentes, García Márquez e Bryce Echenique. Ao mesmo
tempo ofrécese unha análise sobre o xeito en que se constrúen os personaxes dunha narración.

______, “Fendas do pasado”, O Correo Galego, “AFA”, 3 agosto 2001, p. 33.
as

Dáse conta da celebración das IV Xornadas Catoira na Historia. Recóllense as ideas que algúns dos conferenciantes
manifestaron en relación coa censura na edición de libros durante a Dictadura. A este respecto, menciónanse os nomes
de Gonzalo Bouza-Brey, Damián Villalaín, Borobó e Sabino Torres.
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______, “A resistencia vixente”, O Correo Galego, “AFA”, 5 agosto 2001, p. 49.
as

Alúdese á recente celebración das IV Xornadas Catoira na Historia. Comézase ofrecendo un resumo da conferencia de
Vidal Bolaño sobre o teatro galego e a duradeira presencia nel de certa resistencia. Así mesmo, coméntase a análise
ofrecida por Dolores Vilavedra sobre o teatro galego nos setenta e o estudio de Vicente Araguas e Benedicto García
sobre a influencia do grupo Voces Ceibes.

______, “Tempo de transición”, O Correo Galego, “AFA”, 10 agosto 2001, p. 31.
Preséntanse os proxectos que as editoriais galegas teñen para o outono. Cítase unha longa listaxe de títulos que sairán
do prelo de editoriais como Xerais, Galaxia, Kalandraka e Sotelo Blanco. Préstase especial atención á publicación en
Espiral Maior da obra poética tanto de Manuel María como de Lorenzo Varela.

______, “Os títulos do verán”, O Correo Galego, “AFA”, 10 agosto 2001, p. 30.
Enuméranse os títulos que foron novidades editoriais do verán. A este respecto, ofrécese información sobre as
publicacións de Xerais, Galaxia, Ediciós do Castro, Do Cumio, Sotelo Blanco, Bahía, Toxosoutos e Espiral Maior.
Saliéntase a venda que tiveron os contos, as guías e a literatura de evasión.
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______, “Testemuñas dun legado”, O Correo Galego, “AFA”, 11 agosto 2001, p. 33.
Lémbrase a estrea o 28 de xuño do documental Castelao e os irmáns da liberdade, de Xan Leira. Recóllense as
preocupacións do director sobre a difusión que acadará a película. Así mesmo, infórmase das datas en que terá lugar a
proxección desta cinta en Sada e en Sargadelos. Cítanse tamén os nomes dalgunhas das persoas que colaboraron
achegando a súa testemuña. Finalmente, alúdese á unión que coa película se establece entre Latinoamérica e Galicia.

______, “Cultura plural”, O Correo Galego, “AFA”, 22 agosto 2001, p. 32.
Formúlanse interrogantes sobre o sentido que hoxe en día teñen asociacións que naceron nun intre de “resistencia
cultural”. A este respecto, recóllense as opinións de persoas vinculadas a agrupacións como son Chao, de Abrente,
Manolo Caamaño, de O Facho, Peña Rey, do Ateneo de Ourense e Óscar Rejoxo, de O Galo. Trala defensa da vixencia
destas asociacións, ofrécese información sobre a súa historia.

______, “En resistencia”, O Correo Galego, “AFA”, 22 agosto 2001, p. 33.
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Coméntase a falta de apoios que está sufrindo a Federación de Asociacións Culturais Galegas creada en 1999.
Saliéntase a análise que desta situación fai un dos membros da comisión xestora, Francisco Peña. Ofrécense, ademais,
datos sobre os proxectos programados e, finalmente, alúdese a unha próxima xuntanza na que se intentará obter o apoio
da Administración.

______, “Reixa, a guerra que ninguén contou”, O Correo Galego, “AFA”, 29 agosto 2001, p.
33.
Infórmase da rodaxe de O lapis do carpinteiro dirixida por Antón Reixa. Tras ofrecer unha breve presentación da
traxectoria deste polifacético artista, a atención céntrase na película. Ofrécense datos sobre a historia narrada, as
dificultades da adaptación, o presuposto, os lugares nos que se desenvolve a rodaxe, a elección dos actores e da banda
sonora do filme.

______, “Débedas pendentes”, O Correo Galego, “AFA”, 7 setembro 2001, p. 29.
Inicíase comentando o carácter aperturista que Fernández del Riego amosou coa súa dirección da Real Academia
Galega. Como proba desta actitude menciónanse as recentes incorporacións de Méndez Ferrín, Xohana Torres,
Fernández Rei e Neira Vilas. Coméntase, a continuación, a próxima designación de catro novos integrantes desta
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institución, citando os nomes de Francisco Díaz-Fierros, Rosario Álvarez e Lois Tobío como posíbeis candidatos.
Finalmente, alúdese ás cuestións que encherán a axenda da RAG nas seguintes semanas.

______, “Un caso insólito”, O Correo Galego, “AFA”, 7 setembro 2001, p. 28.
Valórase como inusual a renuncia ao cargo de director da Real Academia Galega que presentará Fernández del Riego
no mes de novembro. A continuación, faise balance da súa estancia á fronte desta institución, salientando,
especialmente, o seu carácter aperturista. Remátase aludindo aos novos proxectos aos que este investigador se dedicará
a partir da súa renuncia.

______, “Curros e o seu tempo”, O Correo Galego, “AFA”, 11 setembro 2001, p. 33.
Infórmase da celebración en Celanova do Iº Congreso Internacional sobre Curros Enríquez. Comézase sinalando
o amplo número de conferenciantes que participan nestas xornadas. Así mesmo, saliéntase tanto a organización do
congreso a cargo do Consello da Cultura Galega e do Concello de Celanova, como a dirección de Alonso Montero.
Finalmente, alúdese aos temas que tratarán participantes como o propio Alonso Montero, Benito Montero, ou Neira
Vilas.
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______, “Alonso Montero devolve á actualidade a un Curros progresista e republicano”, El Correo
Gallego, “Cultura”, 14 setembro 2001, p. 67.
Destácase a celebración no Mosterio de San Rosendo en Celanova do Iº Congreso Internacional sobre Curros Enríquez,
dirixido polo profesor Xesús Alonso Montero. Expóñense, a continuación, as ideas defendidas por algúns dos
estudiosos que participaron nesta xuntanza. Faise referencia, así, á investigación levada a cabo polo propio Alonso
Montero, polo biógrafo Benito Reza, por Patrocinio Ríos e polo escritor Xosé Neira Vilas.

______, “Ideoloxía censurada”, O Correo Galego, “AFA”, 14 setembro 2001, p. 33.
Dáse conta da celebración na vila de Celanova do Iº Congreso sobre Curros Enríquez organizado polo Consello da
Cultura Galega. Faise especial fincapé na conferencia pronunciada polo profesor Alonso Montero. A este respecto,
coméntase a influencia que a censura franquista tivo na obra e nas ideas do autor homenaxeado. Así mesmo,
menciónanse algunhas das ideas defendidas por outros conferenciantes, destacando entre eles a José Benito Reza,
Patrocinio Ríos e Xosé Neira Vilas.

______, “Ferrín salienta a actualidade de Curros Enríquez, ‘o máis familiar dos poetas do tempo
vello”, El Correo Gallego, 15 setembro 2001, p. 75.
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Resúmese o contido da conferencia que Méndez Ferrín pronunciou no congreso sobre Curros Enríquez celebrado
recentemente. Faise especial fincapé na presentación do escritor ourensán como un autor “próximo” e “familiar”.
Infórmase tamén da defensa dun pensamento nacionalista na súa obra. Alúdese, finalmente, á concepción da literatura
galega que podemos atopar en O Divino Sainete.

______, “Unha lingua con ideas”, O Correo Galego, “AFA”, 15 setembro 2001, p. 34.
Comézase salientando as ideas defendidas por Méndez Ferrín na súa intervención no congreso sobre Curros Enríquez
celebrado en Celanova. Faise especial fincapé nas opinións referidas á familiaridade e ao carácter actual que Ferrín
atribúe ao autor ourensán. Recóllense, así mesmo, as opinións doutros conferenciantes como Xabier Campos, Román
Alonso e González Herrán.

______, “Censo da memoria”, O Correo Galego, “AFA”, 25 setembro 2001, p. 31.
Dáse conta da celebración do Iº Congreso Internacional O exilio galego organizado polo Consello da Cultura Galega.
Resúmese a conferencia de Pilar Cagiao sobre a elaboración dun Rexistro Biobibliográfico dos exiliados galegos trala
Guerra Civil. Finalmente, menciónanse as ideas defendidas na súa exposición por José Manuel Núñez Seixas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Aclaración sen perdón”, O Correo Galego, “AFA”, 26 setembro 2001, p. 31.
Destácase a presencia no Iº Congreso Internacional sobre exilio galego de diversos persoeiros da nosa cultura e
resúmese o estudio de Alonso Montero exposto nesta xuntanza. Así mesmo, alúdese ás ideas defendidas por outros
conferenciantes como Xosé Mª Dobarro, Gregorio Ferreiro Fente, Miro Villar, Víctor Freixanes e Marcos Valcárcel.

______, “Porque non hai fractura entre exilio e emigración”, O Correo Galego, “AFA”, 26
setembro 2001, p. 31.
Recóllense as ideas expostas por algúns dos participantes no congreso sobre o exilio galego, de entre as que se
sobrancea a falta de diferencia en certos condicionamentos entre emigración e exilio defendida por diversos
conferenciantes. A este respecto, cítanse os nomes de Núñez Seixas, Eduardo Rey, Beatriz Ruiz, Miro Villar, Herminia
Pernas e Emilia García.

______, “Crear sen liberdade”, O Correo Galego, “AFA”, 27 setembro 2001, p. 35.
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Ofrécese un resumo dalgúns dos estudios expostos no congreso sobre o exilio galego. Así, coméntanse as reflexións de
Iago Seara sobre a obra artística de Caridad Mateo. Infórmase tamén da análise que María Luísa Sobrino e Antón
Patiño fixeron sobre a exilio exterior e o interior, respectivamente. Finalmente, alúdese ás ideas expostas por Xosé Díaz
Arias ao describir os traballos de Seoane.

______, “O Congreso do exilio recorda ós galegos que pasaron polos campos de concentración”, O
Correo Galego, “AFA”, 28 setembro 2001, p. 40.
Coméntanse as cuestións tratadas por algúns dos participantes do Iº Congreso do Exilio Galego. Así, recóllense as
palabras de Rosa López sobre os exiliados galegos en Europa trala Guerra Civil. Faise referencia, ademais, á análise do
pensamento dunha muller republicana que fixo Kathleen March. Finalmente, menciónanse os estudios sobre as
consecuencias do exilio no ensino de Antón Costa Rico e sobre Castelao de Henrique Monteagudo e Miguel Anxo
Seixas Seoane.

______, “Destinos forzosos”, O Correo Galego, “AFA”, 29 setembro 2001, p. 35.
Infórmase da celebración do Iº Congreso Internacional do exilio galego. Dáse conta dos diferentes actos cos que se
pechará a xuntanza. Así mesmo, saliéntase a atención que algúns dos conferenciantes prestaron á heteroxeneidade
histórica e social coa que se atoparon os emigrantes galegos en América Latina. A este respecto,
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recóllense algunhas das reflexións expostas nestas xornadas por Xosé Neira Vilas, Pilar Cagiao Vila, Carlos Zubigalla
Barrera e Alex Cornejo Serrano.

______, “O libro galego en Francfurt”, O Correo Galego, “AFA”, 9 outubro 2001, p. 32.
Anúnciase a inauguración da Feira do Libro de Frankfurt, na que estarán presentes as editoriais galegas. Sinálase que
esta edición, que estivo a piques de cancelarse tralos atentados terroristas a Estados Unidos, contará cunhas fortes
medidas de seguridade e con menos expositores do previsto, xa que algunhas editoriais cancelaron a súa visita pola
situación internacional.

______, “Percorrido por Galicia”, O Correo Galego, “AFA”, 12 outubro 2001, p. 31.
Recóllense as declaración que algúns escritores galegos fixeron tras coñecer a concesión do Nobel de Literatura a
Naipaul, que é considerado como unha figura fundamental da literatura británica. Coméntase, así mesmo, a visita que o
autor anglo-indio realizou hai uns anos a Galicia e a vinculación deste co mundo hispano.

______, “Un Francfort insípido”, O Correo Galego, “AFA”, 17 outubro 2001, p. 31.
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Infórmase da presencia de editoriais galegas na Feira do Libro de Frankfurt e da valoración positiva que da
participación neste evento fan os editores, a pesar de que a edición deste ano estivo caracterizada por contar cun
número menor de expositores e visitantes do que é habitual.

______, “Forcadela destaca o compromiso da poética de Ferrín”, O Correo Galego, “AFA”, 26
outubro 2001, p. 33.
Resúmense as principais características que Manuel Forcadela atribuíu á poética de Méndez Ferrín na conferencia
ofrecida na Coruña con motivo das xornadas dedicadas a estudiar as distintas facetas do autor ourensán.

______, “O acordo, en pé”, O Correo Galego, “AFA”, 31 outubro 2001, p. 35.
Resúmese o comunicado feito público por A Nosa Terra, Sotelo Blanco e Baía despois de que Galaxia rompera de
modo unilateral o proxecto de unión para a edición de libros de texto.

______, “Galeusca 2001”, O Correo Galego, “AFA”, 1 novembro 2001, p. 35.
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Relación dos distintos actos previstos para o encontro Galeusca 2001, que na súa XVIIIª edición se vai celebrar en
Pontevedra. A nova informa da intención dos escritores galegos, vascos e cataláns de debater sobre o presente e futuro
da lectura.

______, “O académico emigrante”, O Correo Galego, “AFA”, 13 novembro 2001, p. 31.
Anúnciase que o sábado 17 terá lugar o acto de ingreso de Xosé Neira Vilas na RAG coa lectura dun discurso que leva
por título: “A cultura galega en Bos Aires: 1950-1960”. O autor de Memorias dun neno labrego quere converterse no
“académico emigrante” e deste xeito dar conta da intensísima actividade que emigrantes e exiliados realizaron na
Galicia exterior.

______, “3 nomes para 3 vacantes”, O Correo Galego, “AFA”, 15 novembro 2001, p. 33.
A nova faise eco dos rumores que apuntan a Manuel María, Francisco Díaz-Fierros e Camilo Gonsar como candidatos
para cubrir as tres cadeiras vacantes na RAG. Así mesmo, repasa os asuntos que os académicos deberán tratar na súa
próxima reunión.

______, “O adeus de don Paco”, O Correo Galego, “AFA”, 20 novembro 2001, p. 33.
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Anúnciase que o 29 de novembro terá lugar o cesamento de Francisco Fernández del Riego como presidente da RAG e
faise un repaso dos catro anos nos que estivo ao mando da institución.

______, “O Pen de Galicia, cos escritores presos”, O Correo Galego, “AFA”, 22 novembro 2001,
p. 35.
Recóllense unhas declaracións realizadas por González Tosar, presidente do Pen Club de Galicia, nas que informou
sobre a creación dunha comisión que se encargará do seguimento de escritores perseguidos ou presos. Así mesmo,
González Tosar manifestou a súa postura persoal ante o debate sobre a normativa do galego.

______, “Oposicións simbólicas”, O Correo Galego, “AFA”, 23 novembro 2001, p. 31.
Faise referencia á intervención de Darío Xohán Cabana, que inaugurou na Coruña unhas xornadas dedicadas á figura de
Méndez Ferrín cunha conferencia sobre a faceta política do autor ourensán, ademais de indicarse o nome dos
conferenciantes previstos para os vindeiros días. Así mesmo, infórmase do congreso que se está a celebrar, tamén na
Coruña, sobre a figura de Wenceslao Fernández Flórez.
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______, “Ferrín articulista contra o pensamento único”, O Correo Galego, “AFA”, 24 novembro
2001, p. 34.
Resúmese a conferencia que Anxo Angueira ofreceu sobre a faceta de articulista de Méndez Ferrín no marco dunhas
xornadas dedicadas a estudiar a obra deste autor.

______, “Ana Romaní esculca na vida de catro poetas suicidas nun recital”, O Correo Galego,
“AFA”, 24 novembro 2001, p. 35.
Anúnciase o recital que Ana Romaní, Begoña Caamaño e Amanda Álvarez van ofrecer na sala Dado Dadá de Santiago
e que leva por título Catro Poetas Suicidas. Sinálase que nel poñerán voz aos textos de catro poetas suicidas e á
narración dos últimos minutos das súas vidas.

______, “Filoloxía nas investigacións de Ferrín”, O Correo Galego, “AFA”, 25 novembro 2001, p.
37.
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Apunta que nesta semana se están a desenvolver unhas xornadas sobre a figura de Xosé Luís Méndez Ferrín e resume a
intervención de Ramón Lorenzo, na que analizou os traballos de investigación literaria e filolóxica do autor ourensán.

______, “Semana dedicada a Alfredo Vicenti”, O Correo Galego, “AFA”, 27 novembro 2001, p.
35.
Informa dos distintos actos que se celebrarán nas cidades galegas con motivo do 150 aniversario do nacemento do
político e escritor Alfredo Vicenti.

______, “Con tempo e sen pausa”, O Correo Galego, “AFA”, 30 novembro 2001, p. 34.
Resúmense as declaracións feitas por Francisco Fernández del Riego aos medios de comunicación tras reunirse cos
demais membros da RAG con motivo do cesamento no seu mandato de catro anos como presidente desta institución.
Entre as declaracións realizadas destaca a necesidade de continuar o debate sobre a normativa da lingua e o seu desexo
de que “se siga traballando polo camiño aberto”.

______, “Unha crise crecente”, O Correo Galego, “AFA”, 1 decembro 2001, p. 34.
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Analízase a diminución na tiraxe da edición galega nos últimos anos como causa dos conflictos internos que se están a
vivir na Asociación Galega de Escritores e anúnciase a celebración dunha asemblea na que se tratarán os problemas
existentes.

______, “Lupe Gómez regresa ó recital con ‘Levantar as tetas’, 200 inéditos para correr e amar”/
"Lupe Gómez recita hoxe na Granel ‘Levantar as tetas”, O Correo Galego, “AFA”, 1 decembro
2001/3 decembro 2001, p. 36/p. 18.
Infórmase do recital “Levantar as tetas”, composto por douscentos poemas inéditos, que a poeta Lupe Gómez ofrecerá
na sede da Fundación Eugenio Granell. Apúntase que este acto se inscribe dentro do ciclo de actividades culturais que a
entidade está a organizar baixo o epígrafe de Espacios.

______, “Nós e a lectura”, O Correo Galego, “AFA”, 15 decembro 2001, p. 31.
Dá conta da sinatura en Santiago do convenio entre a Real Academia Ga lega, a Universidade de Santiago de
Compostela e a Fundación Germán Sánchez Ruipérez polo que se elaborará un estudio sobre a situación da industria
editorial galega, por unha banda, e os hábitos de lectura en Galicia, pola outra. Sinala os prazos de
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desenvolvemento do proxecto para centrarse logo nas declaracións do seu director, Víctor Freixanes, sobre o interese da
incidencia das novas tecnoloxías no mundo editorial.

______, “Semana para o futuro”, O Correo Galego, “AFA”, 17 decembro 2001, p. 16.
Sinala a importancia do momento para o futuro da Academia co gallo da elección do novo presidente. Menciona a
candidatura única presentada polo historiador Xosé Ramón Barreiro e dáo como virtual rexente da institución. Fai
referencia tamén a Camilo Gonsar como posíbel novo membro para cubrir unha das dúas prazas vacantes.

______, “As columnas da RAG”, O correo Galego, “AFA”, 18 decembro 2001, p. 31.
Informa do remate do prazo de presentación de candidaturas á presidencia da Real Academia Galega e do prognóstico
case asegurado de Xosé Ramón Barreiro como sucesor de Del Riego, ofrecendo as razóns fundamentais polas que
considera tal resultado. Fala do equipo que traballaría con este presidente e salienta o aspecto de que un dos seus
integrantes tomou parte na iniciativa da “normativa da concordia”.

______, “Camiño dos 30”, O Correo Galego, “AFA”, 19 decembro 2001, p.32.
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Trata a cuestión das vacantes dentro da Real Academia Galega e informa da próxima entrada nela de Camilo Gonsar,
en primeiro termo, e a probabilidade de que tamén o faga Manuel María, posteriormente. Fai un comentario sobre o
significado do primeiro dentro da renovación da novela galega e menciona a Ferrín como un dos seus avais dentro da
Academia.

______, “Crónicas anunciadas”, O Correo Galego, “AFA”, 20 decembro 2001, p. 34.
Informa da renuncia de Monseñor Araúxo como membro da Real Academia, segundo declaracións feitas polo relixioso
en entrevista ao xornal, amosando as razóns para tal decisión. Comenta tamén o feito da renovación na dirección da
institución, que se vai levar a cabo no día, e a existencia de tres vacantes que deberán ser cubertas nesta nova andaina.

______, “Por fin Sarmiento”, O Correo Galego, “AFA”, 21 decembro 2001, p. 30.
Faise eco do anuncio da edición da obra completa de Frei Martín Sarmiento feita polo Consello da Cultura Galega,
levado a cabo polo seu presidente Carlos Casares. Fala das características da edición e refírese ás negociacións
desenvolvidas por Henrique Monteagudo coa Casa de Medina Sidonia para ter acceso ao seu arquivo, onde se rexistra
unha gran parte da obra do autor. Sinala o método de traballo previo necesario para encetar a edición e as persoas que
intervirán nel.
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Afa/De Ron, “A causa dos trasterrados”, O Correo Galego, “AFA”, 3 xuño 2001, p. 48.
Refírese á entrada de Xosé Neira Vilas na Real Academia Galega e recóllense as súas primeiras impresións destacando
que afondará nos proxectos que a Academia ten sobre América. Pásase logo aos diferentes premios que recibiu como a
Medalla Castelao ou o Honoris causa pola Universidade da Coruña. Remata recollendo tamén as palabras do presidente
da Real Academia Galega nas que salienta a súa “traxectoria ó servicio da cultura galega”.
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AGN, “Editores gallegos, vascos y catalanes estudian cómo ganar competitividad”, Diario de
Ferrol/El Ideal Gallego, “Galicia”, 17 marzo 2001, p. 31/p. 50.
Dá conta da celebración das xornadas Galeusca 2001 entre editores galegos, vascos e cataláns. Aquí recóllense as
reflexións do director da editorial Galaxia, Carlos Casares, que destaca a importancia da colaboración entre todas as
editoriais para conseguir un abaratamento dos custos de producción e mellor distribución do libro. Segue polas palabras
que adica a que o libro é menos un feito cultural e máis un producto comercial e remata por aludir a unha mesa redonda
celebrada sobre “A industria cultural. A diversidade lingüística ante a cultura global”.

______, “Dedicarán a Frei Sarmiento o vindeiro Día das Letras Galegas”, El Progreso, “Sociedad”,
3 xuño 2001, p. 69.
Anúnciase a decisión da Real Academia Galega de adicar a frei Martín Sarmiento a próxima edición do Día das Letras
Galegas. Tamén se destaca que este autor fora homenaxeado pola Universidade de Santiago no ano 1995 e faise un
percorrido pola súa traxectoria biográfica. Finalmente recóllese a nova da incorporación de Neira Vilas á Real
Academia Galega e faise mención da súa obra.
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______, “Galicia ocupa la séptima posición en producción de libros en España”, Diario de
Pontevedra “Cultura&Ocio”, 5 novembro 2001, p. 65.
Preséntanse nunha breve nota os diferentes datos absolutos e porcentuais sobre a producción editorial galega, situada en
algo máis de dous mil títulos. A partir destes datos analízanse as diferentes porcentaxes resultantes doutros baremos.

______, “Manuel Rivas y los hermanos Martínez Cobo recogen el galardón Carmen García
Bloise”, Diario de Ferrol/El Ideal Gallego/Diario de Arousa, 27 novembro 2001, p. 29/p. 49/p. 25.
Coméntase o galardón entregado polo presidente da Fundación Ramón-Ruibal-Españoles en el Mundo a Manuel Rivas
e aos irmáns Martínez Cobo pola defensa das liberdades públicas e polo seu compromiso cos máis desfavorecidos.

______, “Manuel Rivas recogió en Bruselas el premio Amnesty International”, Diario de
Ferrol/Diario de Arousa, “Galicia”, 10 decembro 2001, p. 15/p. 35.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Breve nota de prensa na que se sinala que Manuel Rivas recolleu o Premio Amnesty en Bruxelas outorgado á súa obra
O lapis do carpinteiro (1998), a obra máis traducida da literatura galega. Sinala que vendeu máis de cincuenta mil
exemplares, traducíndose inicialmente ao castelán e catalán, para logo facelo ao alemán e ao inglés no ano 2000. Indica
outras moitas linguas ás que foi verquida e anuncia a estrea da versión cinematográfica da obra.

______, “Barreiro Fernández é elixido novo presidente da Real Academia Galega”, Diario de
Pontevedra, 21 decembro 2001, p. 70.
Dá conta do desenvolvemento do acto no que foi elixido salientando a “esmagadora maioría” a favor e referíndose ao
equipo de colaboradores presentado polo propio Barreiro. Asemade fai unha escolma dos próximos retos do novo
presidente, entre os que destaca a celebración do centenario da institución e o debate sobre a “normativa da concordia”
presentada polo ILG e a AS-PG e rexeitada pola Academia en novembro. Remata cun exiguo relato biográfico deste
persoeiro.

______, “Editarán as 200.000 páxinas das obras de Sarmiento nos vindeiros seis anos”, El
Progreso, 21 decembro 2001, p. 90.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Presenta o proxecto de edición das obras completas de Frei Martín Sarmiento da man do Consello da Cultura Galega,
indicando que as tres cuartas partes dos seus escritos se atopan inéditos e serán dixitalizados para a súa próxima
publicación en 25 ou 30 tomos, labor para o cal o Consello constituirá un equipo de traballo interdisciplinario debido á
cantidade de campos do coñecemento que abrangue a obra do frade.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

A. I. S., “Muestra conmemorativa sobre los avances de la ciencia gallega en el XIX”, El Correo
Gallego, “Así está el Patio”, 18 abril 2001, p. 34.
Dá conta entre outras actividades culturais da presentación das XI Xornadas de Lingua e Literatura organizadas pola
Asociación Socio-Pedagóxica Galega e a CIG-Ensino que se celebrarán na Facultade de Ciencias da Educación. Sinala
que se estima que neste evento participarán unhas cincocentas persoas e que con elas se busca potenciar o uso do
galego no ensino abordando a literatura universal e contemporánea dende unha perspectiva galega.

______, “Libros y cuentacuentos en la primera jornada de la ‘XX Feira do Libro”, El Correo
Gallego, “Así está el patio”, 28 abril 2001, p. 36.
Ademais de facerse eco de diferentes actos culturais celebrados en Compostela, tamén atende á inauguración da XX
Feira do Libro. Desta edición saliéntase a combinación de exposición e venda de exemp lares literarios con
contacontos, recitais de poesía e concertos de música.

______, “Todo a punto para una nueva edición del Foro da Cultura Galega en el Auditorio”, El
Correo Gallego, “Así está el Patio”, 26 xuño 2001, p. 26.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Anuncia unha nova edición do Foro da Cultura Galega 2001 con diferentes mesas de traballo, dende unha dedicada á
cultura mediática, outra ao xornalismo e unha terceira coordinada por Xosé María Álvarez Cáccamo e Luísa Villalta
dedicada á literatura.

______, “Eva Lúa trae al Pazo de Bendaña su nuevo espectáculo poético”, El Correo Gallego,
“Así está el patio”, 18 novembro 2001, p. 31.
Ademais de referirse a outros actos do día, anuncia o recital poético a celebrar na Fundación Granell de Santiago a
cargo de Eva Lúa baixo o título de “Mala Lúa-kama II” que se enmarca dentro do ciclo poético “Espacio”.

______, “Ana Romaní presenta en el Dado Dadá ‘Catro Poetas Suicidas”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 25 novembro 2001, p. 31.
Infórmase da presentación en Santiago do último traballo de Ana Romaní, titulado “Catro Poetas Suicidas”, un recital
no que Romaní reúne as voces de Floberla Espanca, Marina Tsvictaieva, Sylvia Plath e Anne Sexton, catro mulleres
que exerceron a violencia contra si mesmas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

A. M., “Antón Reixa comeza na Coruña a rodaxe da película ‘O lapis do carpinteiro”, El Correo
Gallego, “Cultura”, 3 xullo 2001, p. 68.
Saliéntase o comezo da rodaxe da película O lapis do carpinteiro dirixida por Antón Reixa e baseada na novela
homónima de Manuel Rivas. Ofrécense diversos datos sobre o presuposto, os actores e as vilas nas que se rodarán
algunhas escenas. Recóllese ademais a interpretación que o director fai da historia narrada.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

A. R., “Intelectuais de España e Portugal conxúranse para ‘seguir escoitando a Curros Enríquez”,
La Región, “Ourense”, 14 setembro 2001, p. 9.
Infórmase da celebración do Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu tempo e faise referencia á imaxe que
deste autor ofreceu Xesús Alonso Montero no seu discurso. Así mesmo, alúdese ao interese que a faceta “evanxelista”
de Curros Enríquez espertou en Patrocinio Ríos, outro dos conferenciantes. Recóllese, ademais, a opinión que algúns
dos asistentes ao congreso teñen sobre o autor homenaxeado.

______, “Celanova cerra os actos adicado a Curros cun recital poético na horta da súa casa”, La
Región, “Ourense”, 16 setembro 2001, p. 13.
Coméntase a recente celebración no mosteiro de San Rosendo de Celanova dun congreso centrado na figura de Curros
Enríquez. Comézase salientando o recital de Luís G. Tosar co que se pecharon os actos dedicados ao escritor ourensán.
Así mesmo, recóllense algunhas das ideas defendidas por Carlos Casares, Méndez Ferrín e Patrocinio Ríos nas súas
conferencias. Finalmente, anúncianse os actos que terán lugar na cidade da Coruña e cos que tamén se renderá
homenaxe ao autor.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Cuentacuentos y verbena por el 30 aniversario del Centro Veciñal de Valladares”, Faro
de Vigo, “Vigo por los 4 costados”, 30 outubro 2001, p. 8.
Dá conta dos actos organizados pola Asociación de Ve ciños de Valadares de Vigo para conmemorar o seu trixésimo
aniversario. Entre outros actos, salienta a actuación de contacontos da que se encarga Santi Prego, actor de
Ollomoltranvía.

______, “La generación de ‘Cristal’ en el ‘Café Moderno’ con Lorca en el recuerdo”, Diario de
Pontevedra “Cultura”, 16 novembro 2001, p. 79.
Faise eco da xuntanza celebrada no antigo “Café Moderno” para lembrar o vínculo existente entre este local
pontevedrés e a revista Cristal. A nota de prensa fai un resumo dos distintos actos, entre os que destaca a narración da
historia do soneto que García Lorca escribiu en Pontevedra.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

A. S., “Méndez Ferrín: ‘Es imposible que me concedan el Nobel”, Faro de Vigo, “Televisión”, 13
febreiro 2001, p. 75.
Achega do contido da entrevista concedida por Xosé Luís Méndez Ferrín ao programa televisivo Negro sobre blanco,
na que comeza pola alusión ao Premio Nobel, ao que está proposto, e que lle parece algo inalcanzábel por escribir
nunha lingua minoritaria. Neste punto reprodúcense as súas palabras para criticar o escaso interese de Madrid pola
literatura escrita nas outras linguas do Estado, pasa logo a facer unha retrospectiva sobre a súa producción intimamente
ligada á propia biografía do escritor, como a súa condición de preso político, etapa coa que coincide a escrita de Antón
e os inocentes (1976). Remátase aludindo ao que el considera o seu mestre, Valle-Inclán, e expoñendo que escribe
cando ten necesidade de facelo, porque facelo por necesidade económica sería perder a esencia da literatura.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

A. V., Francisco, “Movimiento rítmico, poético y teatral”, El Progreso, “De actualidad”, 27
decembro 2001, p. 80.
Ademais de informar de múltiples actos celebrados durante estes días de Nadal, tamén anuncia a próxima Noite Poética
A Pipa en Becerreá da Asociación Cultural dese nome e á que está previsto que asista Marica Campo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Abad, Sandra, “La Fundación Fernández Flórez abre al público su nueva sede”, La Opinión,
“Cambre”, 7 xuño 2001, p. 18.
Dá conta da inminente inauguración da sede da Fundación Fernández Flórez, adiantando a participación de numerosas
autoridades así como a descrición da casa á beira da fraga de Cecebre, lugar no que o autor se inspiraba.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Agulla, Álvaro, “Mañana se presenta el libro ‘Poemario Irlandés’ ganador del ‘Carballeira”,
Diario de Pontevedra, “PontevedraBueu”, 25 xaneiro 2001, p. 13.
Entre outras actividades culturais da vila de Bueu, faise o anuncio da presentación do libro Poemario Irlandés (2000),
de Adolfo Caamaño, gañador do premio Johán Carballeira de poesía 1999, na Casa da Cultura de Bueu. Anuncia a
participación de diferentes persoeiros como Miguel Anxo Fernán-Vello, un portavoz do xurado do premio, o alcalde
Tomás Barreiro e o Concelleiro de Cultura Manuel Freire.

______, “Bueu homenajea a Johán Carballeira en el aniversario de su fusilamiento”, Diario de
Pontevedra, 13 abril 2001, p. 15.
Dá conta dos actos en homenaxe a José Gómez de la Cueva, máis coñecido como Johán Carballeira, alcalde de Bueu e
fusilado o 17 de abril de 1937 polas tropas de Franco. Comeza pola referencia á presentación do libro Johán
Carballeira. Páxinas Galegas (2000), de Xosé Manuel Millán. Logo continúa por facer un percorrido pola figura deste
personaxe tanto como político coma periodista. Remata por destacar que foi unha figura esquecida ata que un grupo de
mozos se organizou conseguindo que se lle puxera o seu nome ao instituto.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Amigos de Johán Carballeira’ piden que sea nombrado ‘Fillo Predilecto de Bueu”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra/Bueu”, 1 decembro 2001, p. 18.
Dá conta das solicitudes feitas pola asociación Amigos de Johán Carballeira ao Concello de Bueu con motivo da
celebración do centenario do nacemento do poeta e xornalista buerense, entre as que están a declaración do Ano do
Centenario de Johán Carballeira, o seu nomeamento como Fillo Predilecto de Bueu ou a convocatoria do Premio de
Periodismo Johán Carballeira. Con estes actos, a asociación veciñal pretende divulgar a obra poética e xornalística
deste autor, así como dar a coñecer a súa actividade política como alcalde da vila.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Allegue Torre, Francisco Xabier, “O lugar de Aradas”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 26 agosto 2001, p. 13.
Breve relato no que se narra a sorpresa de Andrés de Aradas ao descubrir que era sempre o mesmo zorro o que caía nas
trampas que el poñía para cazar o teixo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Aller Vázquez, Mario, “A serpe de Nostián”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 16 agosto 2001, p. 9.
Evocación da infancia a través das viaxes que de neno realizaba con súa nai e irmáns á casa dos avós que estaba nunha
aldea próxima á cidade da Coruña e que xa naquel momento temían que fose engulida pola cidade. Describe o
percorrido no trolebús ata preto da casa dos avós, á que chegaba despois de andar un anaco por un camiño sen asfaltar e
que lle parecía unha serpe coa que soñaba que o engulía.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Álvarez, Francisco (Koki), “Alen da Fronteira”, A Peneira, “Festas do Monte Santa Tegra”, 1ª
quincena agosto 2001, p. 28.
Poema no que se recorda con morriña lugares do Concello da Guarda, en especial o Monte de Santa Tegra, e no que o
estilo é popular, con ritmo e estructura que lembran as cantigas do cancioneiro popular galego.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Álvarez, Natalia, “Las voces del exilio”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 225, 8 setembro 2001, p.1.
Dá noticia da próxima celebración do I Congreso Internacional do Exilio Galego, organizado polo Consello da Cultura
Galega. Alude aos seus obxectivos que non só se van limitar ao eido da literatura, senón que atinxirá “todos os
ámbitos”, “recordando figuras señeras da cultura galega” como Castelao ou traendo os “testemuños vitais dos
sobrevivintes” do exilio de 1936. Por outro lado alude ao Arquivo da Emigración Galega, proxecto do Consello da
Cultura, explicando as súas características co testemuño da súa directora Pilar Cagiao.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Álvarez, Patricia, “Xosé Fernández Ferreiro. Agosto del 36”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 241,
29 decembro 2001, p. 3.
Ofrécese unha breve achega ao argumento da novela Agosto do 36, de Xosé Fernández Ferreiro, sinalando que gañara
en 1991 o premio Xerais e que vén de traducirse ao castelán. Tamén se indica que está baseada nun feito real ocorrido
nunha aldea ourensá nos días do estalido da Guerra Civil e que nela se recrea o ambiente cargado de odio e fanatismo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Álvarez Casais, Elisa, “A cita”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 11
agosto 2001, p. 8.
Relátase a cita que unha moza, Aurora, ten co seu irmán que está no hospital para entregarlle, en silencio, un cartón de
tabaco rubio americano.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Amo, Carlos del, “Reixa, a guerra que ninguén contou”/ "Antón Reixa, asegura que dirigir ‘El lápiz
del carpintero’ ‘me asustaba un poco”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/”Cultura”, 29
agosto 2001, p. 33/p. 67.
Coméntase a adaptación cinematográfica que Antón Reixa está a facer da novela O lapis do carpinteiro. Ofrécese
diversa información sobre as dificultades da adaptación, a elección de actores, a historia narrada e o presuposto co que
se conta.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Angueira, Anxo, “O catorce de Vilachán”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 1 agosto 2001, p. 10.
Breve relato de Anxo Angueira (Laíño-Dodro, 1961) no que se narra a viaxe dun neno e do seu pai para coller unha
pedra de afiar do catorce de Vilachán. A atención céntrase nos medos que este percorrido esperta no cativo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Ares Sanmartín, María, “A situación do galego en Ferrol, similar a outras cidades”, Diario de
Ferrol, “Nordesía”, 20 maio 2001, p. 2.
Recóllense diferentes puntos de vista sobre a situación do galego entre elas a de Antón Cortizas, profesor e escritor, que
considera que o problema se atopa no intercambio xeracional, problema que tamén apunta Fina Casal, xerente da
Galería Sargadelos, quen destaca que o libro en galego sufriu un estancamento dende o ano 1998 e que ela achaca aos
contidos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Asociación Xabriña, “Luís Soto, mestre republicano e galeguista en Mondariz”, A Peneira, nº
306, 2ª quincena agosto 2001, p. 15.
Ábrese o artigo cuns versos de Álvaro Cunqueiro coa intención de render homenaxe ao ourensán Luís Soto Fernández
que exerceu de mestre en Mondariz ao longo da II República. Así mesmo, recóllense algúns datos da súa intensa
actividade docente, social e política e reivindícase a súa faceta de activista cultural como un dos editores e directores da
revista Vieiros. Refírese á súa ideoloxía republicana baseada nos principios de igualdade, democracia e xustiza social,
ademais de aludir á proxección, en Mondariz, da película A lingua das bolboretas inspirada na obra de Manuel Rivas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Axeitos, X. L., “Aparece un texto descoñecido de Manoel Antonio sobre bandeiras e símbolos
patrióticos”, A Nosa Terra, nº 987, “Guieiro Cultural”, 17 maio 2001, p. 24.
Dáse conta da aparición dun texto descoñecido de Manuel Antonio no que fai unha crítica á novela de Xesús Fernández
González titulada Como son os do grorioso. Antón Piruleiro (1925). Faise un pequeno resumo do argumento da novela,
na que o amor entre dous mozos se rompe polo servicio militar que ten que cumprir el e a presencia de símbolos como a
bandeira, denunciando o patriotismo español do autor. Sinálase que o autor rianxeiro sempre tivo en conta o valor e
importancia dos símbolos e seguidamente reprodúcese o seu artigo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

B. L., “Things, a obra de Castelao conquista o corazón inglés”, Diario de Pontevedra, 14 febreiro
2001, p. 71.
Recóllese a nova da publicación de Things, a obra de Castelao traducida á lingua inglesa. Dise que os encargados do
labor foron Kirsty Hooper, Isabel Mancebo Portela, Manuel Puga Moruxa e Craig Patterson, membros do Oxford
Centre for Galician Studies. Tamén se di que Cousas xa foi publicada en lingua catalana e tamén está prevista a
realización dunha versión asturiana, do mesmo xeito que algúns dos relatos foron publicados en alemán no 1977.

______, “A novela de xénero abre o ciclo ‘A narrativa galega”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 6
marzo 2001, p. 72.
Anúnciase a conferencia “A novela de xénero” que presentarán os escritores Marilar Aleixandre, Aníbal Malvar e Xosé
Miranda dentro do ciclo de conferencias que se celebran en Pontevedra baixo o título de “A narrativa galega de hoxe”.
Recóllense unhas breves referencias de cada un destes tres autores e anúnciase a data e lugar na que terá lugar a citada
conferencia.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “As tradicións’ no coloquio literario do Ateneo”, Diario de Pontevedra, 13 marzo 2001,
p. 71.
Sinala que “As tradicións” foi o título da segunda charla que se celebrou dentro do ciclo organizado polo Ateneo de
Pontevedra, “A novela galega”. Así mesmo indica que as persoas que logo participaron no coloquio foron Francisco
Fernández Naval, Bieito Iglesias, Miguel Suárez Abel e Silvia Gaspar, subliñando a continuación as obras e premios
acadados por estes expertos. Por outro lado indica que a organización destacou que esta é unha actividade enfocada
para estudiosos da literatura pero aberta a calquera persoa interesada na nosa creación actual.

______, “Vídeo-tertulia sobre Castelao a Casares”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 29
marzo 2001, p. 63.
Recóllese neste artigo o contido do vídeo-faladoiro que ofreceu José Antonio Durán en Pontevedra con motivo das
xornadas que se dedican a lembrar a figura de Castelao tralos cincuenta anos do seu pasamento. Sinálase que no
faladoiro José Antonio Durán presentou o seu traballo “Meu Pontevedra. Gozo e traxedia do Castelao pontevedrés”,
adicado ao autor de Rianxo, e “A saga dos Casares” que lle adicaba ao autor Casares Quiroga.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Amado Carballo vs. Johan Carballeira, unha relación entre poetas de vangarda”, Diario
de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 31 maio 2001, p. 79.
Xosé Manuel Millán fala na súa conferencia “Á beira de Amado Carballo: a obra poética de Johan Carballeira” sobre
estes dous poetas da vangarda galega. A conferencia que se celebrou en Pontevedra na xornada adicada á “Festa da
poesía”, centrouse na figura de Johan Carballeira, a quen Millán considera como un adiantado da súa época que non
puido “estalar co resto da súa xeración” debido á súa precipitada morte.

______, “Álvaro Lago presenta ‘Fado’ no Museo como ‘unha novela de amor”, Diario de
Pontevedra, “Diario de verán”, “Cultura”, 4 xullo 2001, p. 54.
Dáse conta da presentación da novela Fado (2000) de Álvaro Lago que tivo lugar no Museo Provincial de Pontevedra.
Infórmase da asistencia a ese acto de Carlos Valle, director do museo, e José Ramón Fandiño, crítico literario.
Recóllense, ademais, as palabras coas que o autor define a obra como unha “novela de amor”. Así mesmo, menciónanse
as súas reflexións sobre a creación artística e sobre o estado actual da literatura galega.

______, “A praza onde cabían tódolos libros do mundo”, Diario de Pontevedra, “Diario de verán”,
“Cultura”, 13 xullo 2001, p. 70.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Comézase sinalando a celebración na Ferrería de Pontevedra dunha nova Feira do Libro. Infórmase sobre as datas e os
horarios nos que permanecerá aberta. Tamén se fai referencia ás diversas actividades que se desenvolverán en paralelo
á exposición e venda de libros. A este respecto, saliéntase o protagonismo da música na primeira xornada, a presencia
de diferentes escritores e o reparto de premios a través de sorteos.

______, “Dez ilustres rianxeiros, nunha mostra a pé de rúa”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 24 outubro 2001, p. 62.
Anuncia a inauguración da mostra organizada polo Concello de Rianxo, coa colaboración do de Pontevedra, colocada
na praza Curros Enríquez desta cidade que, baixo o título de “Sempre en Rianxo”, recolle a vida e traxectoria
profesional de dez ilustres rianxeiros.

______, “Doce rianxeiros ilustres toman a praza de Curros Enríquez en Pontevedra”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 25 outubro 2001, p. 69.
Fala da exposición “Sempre en Rianxo” que se inaugurou na praza pontevedresa. Comenta que a mostra se centra nas
figuras de doce rianxeiros ilustres que marcaron a historia de Galicia no último milenio. Paio Gómez

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Chariño, Torrado, Evaristo Martelo, Manuel Antonio, Rafael Dieste, Roxerius, Xosé Brea Segade, Faustino Rey
Romero, Heriberto Bens e Castelao son algúns dos protagonistas dos sete paneis que compoñen esta exposición a ceo
aberto.

______, “Máis de cen escritores participarán no Encontro ‘Galeusca’ de Pontevedra”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 27 outubro 2001, p. 62.
Informa sobre a presentación do XVIII Encontro de Escritores Galegos, Vascos e Cataláns, que se celebrará do 2 ao 4
de novembro en Pontevedra. Dise que Luís Bará, Concelleiro de Cultura de Pontevedra; Miguel Anxo Fernán Vello,
secretario da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), e o presidente deste organismo,Xosé María Álvarez
Cáccamo, foron os encargados de presentar ao público o contido do foro de escritores. Sinala que as conferencias, os
debates e moita poesía de Galicia, País Vasco e Cataluña serán os eixes sobre os que xirará este encontro.

______, “Arume celebrará su XXV aniversario con obras seleccionadas en gallego y castellano”,
Diario de Pontevedra, 30 decembro 2001, p. 60.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Presenta a variedade de actos que con motivo das súas vodas de prata levará a cabo o grupo pontevedrés, e que terán o
seu centro na organización de representacións e exposicións na cidade entre os meses de xaneiro e decembro. Remata
facendo repaso da historia do grupo desde o ano 1976 e indicando as relacións profesionais mantidas con diferentes
institucións locais e provinciais.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

B. P., “23 editoriales gallegas participan en el Salón do Libro”, La Opinión, “Cultura”, 24 xullo
2001, p. 45.
Comunícase a apertura da terceira edición do Salón do Libro Galego nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña.
Coméntase a participación na feira de Helena Villar, Luís G. Tosar, Alfredo Conde e Xabier Alcalá. Recóllense, así
mesmo, as palabras de Fabiola Sotelo, presidenta da Asociación Galega de Editores, nas que explica os propósitos do
salón e o escaso apoio co que contan os organizadores.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Baamonde, Suso, “La asociación ‘A Nosa Galiza’ de Ginebra honró la memoria de José Ángel
Valente”, Galicia en el Mundo, nº 424, “Sociedad”, 14-20 amio 2001, p. 22.
Infórmase da celebración en Xenebra de distintos actos cos que se lle rendeu homenaxe ao poeta José Ángel Valente.
Ofrécese un breve resumo das conferencias pronunciadas por Claudio Rodríguez Fer e por Carmen Blanco.
Menciónase, así mesmo, a intervención de numerosos amigos do poeta galego entre os que se destaca a Alfonso
Mourelle, Manuel Álvarez, Xoan Anllo, Jacques Ancet, Américo Ferrari, Fernando Amarelo de Castro e Xosé
Constenla. Finalmente, alúdese á presencia das dúas fillas do homenaxeado, Lucila e Patricia.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Babarro, Xoán, “Viruca de Leiloio”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 2
agosto 2001, p. 10.
Relato de Xoán Babarro (Calvelo de Maceda, 1947) no que se conta a historia dunha parella de namorados, Viruca e
Patrice, que se transforma en paxaros. Vai acompañado da ilustración de Leandro.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Bande, Enrique, “La Iglesia oficial gallega y los intelectuales”, La Región, “El año de Otero
Pedrayo”, 14 xuño 2001, p. 17.
Láiase da distancia que separa as ideas defendidas pola igrexa oficial e as dos intelectuais galegos. Apunta diferentes
temas que amosan distanciamento, facendo especial fincapé nas cuestións referidas á defensa da lingua galega.
Finalmente, presenta como unha necesidade urxente que a igrexa dialogue co pobo, sinalando como modelo a actitude
defendida por Castelao, Bóveda, Otero Pedrayo, Risco, Lago y Lago, Quiroga Palacios e Basilio Álvarez.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Barba, M., “A Coruña ensalza o discurso republicano de Curros Enríquez”, La Opinión,
“Cultura”, 17 setembro 2001, pp. 60-61.
Infórmase dos distintos actos celebrados na cidade da Coruña cos que se homenaxeou a Curros Enríquez ao cumprirse
150 anos do se nacemento. Alúdese á insistencia con que xurdiu nos discursos tanto a defensa da lingua coma a
ideoloxía republicana do autor de Celanova. Ofrécese, ademais, un breve resumo das palabras pronunciadas por
Méndez Ferrín, Benito Montero e Henrique Monteagudo no acto celebrado diante do monumento de Francisco Asorey.
Finalmente, coméntase o recital poético presentado por Ana Romaní e que tivo lugar xa pola noite no teatro Rosalía.

_____, “La obra de Pardo Bazán no es de lectura obligatoria en los colegios”, La Opinión,
“Cultura”, 18 setembro 2001, p. 60.
Coméntase a escasa presencia de Emilia Pardo Bazán nos programas da ESO. Recóllese a opinión manifestada pola
profesora María López a este respecto. Finalmente, lémbrase tanto a definición que Manuel Antonio ofrecía dos
escritores galegos que non escriben na súa lingua, coma do enfrontamento entre Curros e a condesa de Pardo Bazán.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

____, “El Ayuntamiento homenajea hoy a Curros y se olvida de Pardo Bazán”, La Opinión,
“Cultura”, 18 setembro 2001, p. 72.
Denúnciase o feito de que a celebración dos 150 anos do nacemento de Curros e de Pardo Bazán se festexe na Coruña
con actos dedicados tan só ao escritor ourensán. Tras informar das diferentes actividades programadas, ofrécese unha
breve presentación da obra da escritora coruñesa. Remátase aludindo ao actual peche da casamuseo desta autora e á
conferencia que Carlos Casares pronunciou na clausura do I Congreso Internacional Curros Enríquez.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Barba, Antonio, “El homenaje a Lois Tobío reúne a 200 personas en Madrid”, El Progreso,
“Cultura”, 14 xuño 2001, p. 77.
Destácase que numerosos nomes relevantes da cultura, da política e da sociedade galega se reuniron en Madrid co gallo
da homenaxe ao intelectual de Viveiro, Lois Tobío, no seu 95 aniversario. Dáse conta dalgúns dos escritos lidos no acto
e saliéntase a preocupación que o intelectual sente pola situación ecolóxica que atravesa Viveiro. Finalmente,
menciónase que debido á súa ausencia por motivos de saúde, foi a súa filla a encargada de representalo no acto.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Barrera, Héctor, “Maite Dono acaba de publicar su conversación con un Mar Vertical”, El Correo
Gallego, “Galicia exterior”, 4 marzo 2001, p. 17.
Anúnciase a saída do novo poemario de Maite Novo que leva por título Mar Vertical (2000). Dise que a obra, que se
inicia cun prólogo de Ana Romaní, ten como protagonista o mar e envolve na súa historia ao lector. Tamén se fai un
repaso biográfico da traxectoria da poetisa no que se salienta o seu mérito como cantante e o seu labor no mundo
artístico como unha destacada actriz teatral.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Basterrrechea, Susana, “Os intelectuais galegos reviven na Coruña a homenaxe cívica a Curros
Enríquez de 1935”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 setembro 2001, p. 63.
Dáse conta da homenaxe que se lle rendeu a Curros na Coruña ao revivir o “Foro das dezasete arengas” de 1935.
Recóllense as valoracións da obra e da ideoloxía deste autor defendidas nese acto por Xesús Alonso Montero, Xosé
Luís Méndez Ferrín, Elisardo López, Henrique Monteagudo, Benito Montero e José Luis Méndez Romeu. Tamén se fai
referencia á queixa de Xosé María Paz Gago en relación coa humildade do lugar onde descansan os restos do ilustre
escritor ourensán.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Bayo Rodríguez, Agustín, “Dous minutos (95 anos)”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 24 agosto 2001, p. 10.
Recréanse os pensamentos dun vello de noventa e cinco anos xusto antes de morrer. Dende a cama dun hospital
o protagonista recorda cando coñeceu a súa muller, Catuxa, así como os momentos felices vividos con ela e cos seus
dous fillos. Lembra tamén a morte da súa dona hai dezaseis anos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Beceiro, M., “Los poetas evocan a los trovadores”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 marzo 2001,
p. 31.
Neste artigo recóllense os diferentes actos que tiveron lugar na última xornada do Día Mundial da Poesía que organiza
o PEN Clube. Dentro das actividades figura a viaxe á illa de San Simón para renderlle homenaxe aos trobadores
galegos Martín Codax, Johan de Cangas e Meendinho. Ademais de facer unha ofrenda floral, a poetisa Helena Villar
Janeiro iniciou un recital no que tamén participaron outros autores lendo as súas creacións propias e cantigas
trobadorescas nunha decena de idiomas diferentes.

______, “Fraga pide autoidentidade en el congreso de la cultura”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 4
maio 2001, p. 10.
Dentro do marco de conferencias que se están a celebrar no congreso “A cultura no século XXI”, sinálase que tivo
lugar unha de Manuel Fraga, na que lembrou o traballo da Xeración Nós e salientou a riqueza cultural da nosa
Comunidade.

______, “Los actores gallegos podían ser los segundos en disponer de convenio laboral”, La Voz
de Galicia, “Santiago”, 27 setembro 2001, p. 11.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Descríbense os esforzos da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena para acadar un convenio que regule
as condicións laborais dos actores galegos. Saliéntanse as consideracións expostas a este respecto tanto por Xavier
Estévez, responsábel da vocalía de teatro desta asociación, coma por Xosé Oliveira Pico, presidente da citada
agrupación. Faise referencia, por último, ao crecemento que se experimenta nesta profesión e á existencia dunha páxina
web na que achar información.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Benito, J., “Trives recordó a su escritor ilustre”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 1
decembro 2001, p. 14.
Indícase que o I Simposio Manuel Luís Acuña tivo un carácter lúdico e didáctico coa organización dun percorrido
literario, coordinado por Xoán Carlos Domínguez Alberte, polos lugares da comarca trivesa vinculados co autor xunto
cunhas charlas a cargo de Ramón Nicolás e Carlos López Bernárdez.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Bilbao, Conchi, “Reductos de identidade”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 106, 5
decembro 2001, p. 8.
Infórmase da existencia en San Petesburgo dun Centro de Estudios Galegos, no que o ámbito de traballo vai máis alá da
lingua e a literatura galegas. Logo menciónase a colaboración con esta entidade da Dirección Xeral de Política
Lingüística e do Instituto da Lingua Galega e coméntanse os logros acadados, tales como traballos de investigación e
recompilacións de poesía e contos galegos. Termínase destacando o interese que mostra a Universidade de San
Petesburgo por estudiar as culturas minoritarias.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Blanco, X. M., “Rianxo celebra el 25 aniversario de la donación del busto de Castelao”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 25 xaneiro 2001, p. 45.
Vintecinco anos despois da doazón do busto de Castelao á vila natal do escritor por parte do Patronato da Cultura
Galega en Montevideo, anúnciase que se celebrarán diversos actos que servirán para conmemorar o día e lembrar ao
ilustre autor. Entre os actos que se anuncian está a entrega dunha placa ao citado Patronato, a Asemblea da Fundación
Castelao, e tamén as intervencións do xornalista Perfecto Conde Muruais, o representante do Patronato, Xesús Gómez,
a sociolingüista e deputada Pilar García Negro, o presidente da Fundación Castelao, Avelino Pousa, e o alcalde da vila,
Pedro Piñeiro Hermida.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Blanco Liaño, Mencha, “Literatura, teatro y pintura se unirán en el recuerdo al artista Tomás
Barros”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 31 outubro 2001, p. 17.
Fai referencia á homenaxe que a cidade departamental lle renderá ao artista Tomás Barros durante o mes de novembro.
Baixo a denominación xenérica de “Tomás Barros en el recuerdo. 1922-1986” celebraranse múltiples actos que
abarcarán as diferentes disciplinas artísticas que Barros cultivou ao longo da súa vida, dende a poesía á pintura, pasando
polo teatro, a música ou o ensaio. Dá conta de que o programa se abrirá cunha mostra antolóxica do autor, seguida
dunha mesa redonda sobre a súa figura.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Blanco Rivas, M., “Calidade nun pequeno mercado”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 206, 28 abril
2001, p. 1.
Panorámica xeral da actividade editorial en Galicia durante o ano 2000, centrada na producción narrativa. Comeza o
artigo salientando a boa calidade das obras deste xénero no noso país, ao mesmo tempo que lembra a escaseza de
lectores e o grao de dependencia que a literatura galega segue a ter do mercado escolar. Informa dos títulos máis
vendidos das principais editoriais galegas: Galaxia, Xerais, Ir Indo e Do Cumio, ofrecendo datos cuantitativos de cada
unha delas. Considera que os premios seguen a influír moito no éxito comercial dunha obra, así como na súa
introducción nos circuitos escolares.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Borobó, “O cabaleiro do sombreiro gris”, O Correo Galego, 29 marzo 2001, p. 80.
O autor do artigo evoca a figura de Álvaro Cunqueiro nunha viaxe realizada e reproduce a conversa que mantiveron
entre eles no momento do encontro.

______, “O Museo Universal, punto de encontro de Bécquer e Rosalía”, O Correo Galego,
“Lecer”, 23 setembro 2001, p. 28.
Reflexiónase sobre a importancia que acadaron no século XIX distintas publicacións literarias. Comézase salientando a
influencia exercida por La Ilustración entre os anos 1849 e 1857 e sinálase, a continuación, a relevancia de El Museo
Universal, creado en 1857, e no que colaboraba Bécquer. Lembra que foi Cotarelo Valledor quen sinalou no prólogo de
Ruínas en 1928, de Rosalía de Castro, que esta se coñeceu con Bécquer a través desta publicación, onde ela figuraba
como colaboradora a partir de 1861, ano no que se publicou alí por primeira vez o poema “Adiós ríos, adiós fontes”.
Sinala que publicaría posteriormente outras composicións poéticas a Cantora do Sar, ademais de recibir boas críticas
como a de Ventura Ruíz Aguilera de Cantares Gallegos. Remata aludindo a outras revistas femininas da época, citando
entre elas algunha na que colaborou Murguía.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Borrazás, Xurxo, “A vinganza”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 3
agosto 2001, p. 10.
Relato no que Xurxo Borrazás (Carballo, 1963) nos achega as dúbidas dun mozo de vintecatro anos, tímido e indeciso,
que decide roubar dun centro comercial un cartel de Sharon Stone. Aparece cunha ilustración de Kiko Da Silva (Vigo,
1979).

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Bran, M. de, “Historias de catro emigrantes da Estrada”, A Peneira, nº 294, 1ª quincena febreiro 2001,
p. 43. Nárranse catro breves historias de persoas que tiveron que emigrar e as simpáticas anécdotas dos protagonistas de cada un
destes relatos nas súas respectivas viaxes lonxe da súa terra. ______,

“Dous contos de monxas”, A Peneira, nº 303, 1ª

quincena xullo 2001, p. 24. Nárranse dúas historias humorísticas moi breves nas que o mundo relixioso se mistura co dos
desexos sexuais. ______,

“Un xornaleiro con gracia”, A Peneira, nº 305, 1ª quincena de agosto 2001, p. 34.

Descríbese en ton humorístico o carácter do xornaleiro Manuel dos Casás, atendendo á súa preguiza, ao apetito e

o medo ás mulleres. ______, “Tres

34. , p.
2001

chistadas da emigración”, A Peneira, nº 305, 1ª quincena de agosto

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Cóntanse tres historias que teñen como protagonistas a mozos galegos emigrantes e nas que se tratan os temas do
desexo sexual, da conquista de mozas e da relixión.

______, “Levantarlle-la man ós rapaces na escola”, A Peneira, nº 305, 1ª quincena de agosto 2001,
p. 34.
Un paisano e un mestre reflexionan sobre o poder do profesor na escola. Rematan amosando o seu descontento coa
situación actual.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Brea Feijóo, Xosé Manuel, “O cogumelo”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 2 agosto 2001, p. 10.
Nárrase o encontro dun home que foi apañar cogumelos co pequeno ser que vivía nun deles. Tras unha breve conversa
entre os dous personaxes, o protagonista xúntase coa súa familia sen atreverse a dicirlle o acontecido.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Bros, Roi, “Parte de defuntos”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 22
agosto 2001, p. 10.
Cóntase a historia dunha anciá que, incluso despois de morta, lle segue pedindo á súa neta Rosiña que lle acenda a
radio para escoitar o parte de defuntos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

C. B., “Suspiros da terra’, en la memoria del Xallas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 24
xaneiro 2001, p. 50.
Anuncia a intención do Concello de Santa Comba de publicar unha edición facsimilar da obra Suspiros da terra, escrita
a principios de século por José Baña Pose, máis coñecido como “Pepe Xan Baña”, un veciño do lugar, que a editara en
1922 en La Universal. Recolle datos biográficos deste autor, especialmente da súa etapa vital na Habana. Sinala que
ademais desta obra tamén publicou Vida e milagros de Pepe de Xan Baña (1911), dedicado á memoria de Manuel
Curros Enríquez, do que era un bo amigo. Salienta a preocupación de ambos poetas polos problemas da terra, seguindo
o autor xalleiro ao de Celanova, do que admitía ser discípulo e seguidor. Remata aludindo á temática da súa obra
poética, na que se dirixe principalmente á xente de Santa Comba, motivo polo que considera que foi esquecido pola
crítica galega.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

C. C., “El Salón do Libro Galego cierra sus puertas con más de 10.000 visitantes”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 30 xullo 2001, p. 11.
Infórmase do éxito acadado na IV edición do Salón do Libro Galego e ponse de manifesto que o número de visitantes
superou as espectativas dos organizadores. Tamén se sinala que este feito fai que se pense en repetir a experiencia nos
próximos veráns e aumentar as actividades paralelas ao Salón. Finalízase comentando a posibilidade de que se celebre
un Salón do Libro Galego nas semanas anteriores ao Nadal.

______, “As editoriais foron o centro da represión cultural franquista”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 3 agosto 2001, p. 23.
Faise eco da participación, nas xornadas celebradas en Catoira, de Sabino Torres e de Damián Villalaín que falaron da
represión cultural sufrida durante a dictadura polas editoriais galegas, explicando o caso da colección Benito Soto e da
editorial Galaxia, respectivamente. Segundo o primeiro, a colección desaparece cando este pide permiso para a
publicación despois de máis dunha ducia de títulos publicados e lle foi denegado, mentres que o segundo apunta que
Galaxia naceu como “medio de organizar unha resistencia política dende as posicións do momento”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Pardo Bazán no sopla las velas”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 16 setembro 2001,
p. 18.
Tras sinalar que o 150 aniversario do nacemento de Emilia Pardo Bazán non foi celebrado, dáse conta dos actos que co
mesmo motivo se lle dedicaron a Curros Enríquez. Así, menciónase a xuntanza dalgúns intelectuais galegos para
lembrar a este autor. Tamén se comenta o acto-homenaxe dedicado a José Fontenla Leal e alúdese á celebración dun
recital literario e musical a cargo de Ana Romaní.

_____, “Las letras gallegas ensalzan a Curros como el símbolo de la ‘poesía civil”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 17 setembro 2001, p. 7.
Comézase destacando a celebración dun acto na Coruña co gallo do 150 aniversario do nacemento do poeta ourensán.
Tras mencionar a diversos intelectuais que participaron nesta conmemoración e que louvaron a figura de Curros,
destácanse as verbas de Fernández del Riego que rememorou o acontecido o 25 de xuño de 1935. Tamén se recolle a
intervención de Méndez Romeu que lembrou algúns dos momentos que Curros viviu na Coruña.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

C. D. C., “Tomás Barros, arte angustiada”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 103, 14
novembro 2001, p. 8.
Co gallo da homenaxe que a cidade de Ferrol lle rende a Tomás Barros, baixo a denominación xenérica de “Tomás
Barros no recordo”, faise un percorrido pola vida e obra deste intelectual galego apaixonado da poesía e da pintura.
Indícase que conta na súa obra con doce poemarios, dezasete obras dramáticas ademais doutra producción, e recálcase
que Gárgolas (1950) foi o “primeiro libro do artista no que a pintura e poesía formaron un binomio perfecto”.

______, “Ó servicio dun pobo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 109, 26 decembro
2001, p. 1.
Expóñense algunhas das conclusións que se acadaron no IV Congreso de Escritores en Lingua Galega. Logo
menciónanse algúns dos escritores que participaron nesta xuntanza e destácase que a Asociación de Escritores en
Lingua Galega vén de propoñer a Méndez Ferrín para o Nobel de Literatura. Asemade coméntase a reunión do
Galeusca no que tamén se falou da vinculación da literatura e a realidade social e despois valóranse as opinións de
María Xose Queizán, Pilar Pallarés e Xavier Alcalá no Congreso de Escritores. Acábase destacando a necesidade de
renovar os cargos desta Asociación.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

C. D., “La atracción por el lado oscuro de la fuerza”, El Correo Gallego, “Galicia”, 21 febreiro
2001, p. 18.
Referencia a Xosé Luís Méndez Ferrín do que se fai un breve repaso pola súa traxectoria como político e se destacan
algunhas peculiaridades sobre a súa creación literaria.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

C. d. U., “Comeza o IV Encontro de Narrativa na sede da UNED da Coruña”, El Correo Gallego,
“O Correo da Universidade”, 18 maio 2001, p. 2.
Alusión ás figuras que se darán cita na sede da UNED da Coruña para celebrar o IV Encontro de Narrativa castelá,
catalana, galega e vasca. Indícase que en representación das Letras Galegas asistirán Carlos Casares e o profesor Basilio
Losada. Tamén se fai referencia aos anteriores encontros citando o nome dos autores que acudían en representación das
distintas literaturas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

C. F., “Varios poetas creen que la figura de Rosalía de Castro está mitificada”, El Ideal Gallego,
“A Coruña”, 1 febreiro 2001, p. 25.
Sinálase que Luz Pozo, Yolanda Castaño, Miguel Anxo Fernán-Vello, Xosé Vázquez Pintor, Xulio López Valcárcel,
Susana Caaveiro e Xosé Aguilar foron os nomes dos autores que se deron cita na mesa redonda onde se falou sobre
unha figura clave do Rexurdimento, Rosalía de Castro.

______, “Más de 20.000 coruñeses asistieron a un espectáculo teatral el año pasado”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 28 marzo 2001, p. 23.
Con motivo da celebración do Día Mundial do Teatro, faise balance na cidade da Coruña do público asistente no último
ano ás representacións que tiveron lugar na cidade, do que resulta un importante número de espectadores malia que
Galicia segue sendo a comunidade que menos vai ao teatro.
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C. F./ I. M., “Amantes de la lectura disfrutan en Méndez Núñez de la fiesta del libro”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 21 abril 2001, p. 12.
Con motivo da celebración do Día do Libro na cidade da Coruña, recóllense neste artigo as diferentes actividades que
se levarán a cabo durante esa xornada, salientando o interese que amosa o público que visita a ducia de casetas
instaladas en Méndez Núñez.
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C. F./R. M., “La Feria del Libro se estrena como una fiesta de libertad y esperanza”, El Ideal
Gallego, “María Pita 2001: A Coruña”, 2 agosto 2001, p. 20.
Dáse conta da inauguración na Coruña da XXX Feira do Libro. Tamén se destacan as palabras de Alfredo Conde,
pregoneiro desta edición, nas que vincula a liberdade e a esperanza á lectura. Asemade, recóllense as verbas de
González Garcés nas que expresa o seu apoio aos libreiros e menciónase a ofrenda floral que se fixo ao monumento do
libro nos xardíns de Méndez Núñez. Por outra banda, destácanse as novidades editoriais e os libros alternativos como
alicernes desta Feira, para rematar comentando un dos libros presentados nesta Feria, Guía dos oficios nos camiños de
Santiago.
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C. G., “Torres Colomer firmará hoy un convenio con la Fundación Rosalía para mejorar la casa
museo de Padrón”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 15 xullo 2001, p. 37.
Infórmase de que a Deputación Provincial da Coruña vai conceder cinco millóns de pesetas para obras de mellora na
Casa Museo Rosalía de Castro de Padrón, logo de que asinen un convenio o presidente deste organismo e o da
Fundación, Agustín Sixto Seco. Indícase tamén que antes deste acto protocolario, a Fundación fará unha
conmemoración da morte da poetisa.
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C. P., “A festa da cultura impresa”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 29 de abril 2001, p. 7.
Dise que a autora Gloria Sánchez foi a encargada de inaugurar a Feira do Libro en Santiago, que nesta edición conta
con 32 casetas nas que se expoñen as novidades editoriais. No artigo recóllense as entrevistas a catros asistentes á Feira
e dáse conta da programación que se levará a cabo durante toda a semana que permanece aberta ao público.

______, “As persoas maiores estimulan a lectura entre a xente máis nova contando contos”, La
Voz de Galicia, “Santiago”, 3 maio 2001, p. 7.
Dáse conta da presencia na Feira do Libro de Santiago do grupo Atilde da Aula da 3ª Idade para contar historias e
contos aos alumnos de secundaria que ata alí se achegaron. Tamén se fai un comentario sobre o éxito que está a ter a
Feira e conclúese cunha especial referencia ao cómic, que conta cunha grande aceptación por parte do público máis
novo.

______, “O certame reúne en Santiago unha oferta editorial que supera os sete mil volumes”, La
Voz de Galicia, “Especial: Salón do Libro Galego”, 27 xuño 2001, p. 11.
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Saliéntase a inauguración en Santiago da III Edición do Salón do Libro Galego promovido pola Asociación Galega de
Editores. Tamén se menciona parte do contido do pregón lido por tres alumnas do instituto Xelmírez I, no que se apelou
ao compromiso institucional para defender o libro galego. Asemade, Fabiola Sotelo defendeu o obxectivo do Salón de
achegar ao maior número de lectores os libros escritos en galego. Pola súa banda, Pablo Moreiras resaltou a necesidade
de que haxa máis lectores. Termínase facendo un pequeno percorrido pola historia deste Salón do Libro Galego.

______, “Unha gran librería temática”, La Voz de Galicia, “Especial: Salón do Libro Galego”, 27
xuño 2001, p. 12.
Princípiase salientado que o Salón do Libro Galego conta con catro mil títulos. Despois menciónase a diversidade
temática existente entre os libros desta exposición e inclúense os nomes de todas as editoriais que participan na AGE.
Asemade, resáltase a posibilidade de consultar os fondos mediante ordenadores e valórase o reparto de obras que
presenta cada editorial e a presencia de autores que interveñen en diferentes actos deste Salón. Termínase comentando a
producción de libros galegos por ano e comparándoa coa doutras linguas da Península.
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______, “A vida e obra dos rianxeiros máis universais, na Quintana”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 11 setembro 2001, p. 9.
Princípiase dando conta da inauguración dunha exposición na Quintana sobre doce intelectuais rianxeiros.
Menciónanse algúns dos homenaxeados, facendo un percorrido dende o trobador Paio Gómez Chariño, ao xastre Xosé
Rañó ou a figuras do século XX como Castelao, Manuel Antonio ou Rafael Dieste.

______, “A demisión de catro directivos ameaza o futuro da Asociación Galega de Editores”, La
Voz de Galicia,”Cultura”, 30 novembro 2001, p. 37.
Informa sobre a dimisión de catro directivos da Asociación Galega de Editores (AGE) debido a discrepancias internas
de diversa índole. Fabiola Sotelo, presidenta da AGE, recoñece que este feito pon en perigo o propio futuro do
organismo e advirte da posibilidade de crear outra asociación da que quedarían excluídos membros que teñen a súa sede
editorial fóra de Galicia.
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C. R., “Cita coa poesía en Santiago”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 70, 1 abril
2001, p. 14.
Saliéntase a presencia en Santiago de poetas de moi diferente procedencia na II Celebración Mundial da Poesía.
Coméntase a presencia de distintos persoeiros tanto da vida política galega coma da literaria. Cítanse tamén os nomes
dalgúns dos poetas que participaron neste encontro, entre os que se destaca ao galego Méndez Ferrín. Así mesmo,
lóuvase o espacio “A boca aberta”, coordinado por Ana Romaní e Antón Lopo e infórmase dos actos celebrados na
Casa da Matanza de Padrón e na Illa de San Simón.
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C. V., “Todos os anacos de Castelao”, A Nosa Terra, nº 975, “Guieiro Cultural”, 22 febreiro 2001,
p. 31.
Dáse conta da publicación da obra de Raimundo García “Borobó” Daniel, o noso (2000), da que se sinala que é unha
recompilación dos seus propios escritos sobre o autor de Rianxo, publicados en diferentes xornais. Dise que ao igual
que fixera con Otero Pedrayo en O reiseñor de Trasalba (1997) ou con Rosalía de Castro en A cantora do Sar (1999), o
autor desta publicación afirma que podería publicar novos libros dedicados aos escritores máis salientábeis da nosa
literatura.

______, “Os emigrantes de Xenebra homenaxean a Valente”, A Nosa Terra, nº 986, “Guieiro
Cultural”, 10 maio 2001, p. 32.
A fundación A Nosa Galiza réndelle homenaxe a quen fora o seu fundador, José Ángel Valente, segundo se comenta
neste artigo. O seu amigo Xoán Anllo, promotor desta iniciativa, publica ademais un libro co que quere lembrar á
persoa coa que compartiu duros momentos na emigración. Ademais de comentarse a obra do finado escritor, recóllense
os poemas “Sub-noche”, “Figura” e “Unha cantiga” a carón do artigo.
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______, “Joaquín Pixán pone voz a los poemas de Ramón Cabanillas”, Faro de Vigo, 11 maio
2001, p. 76.
Coincidindo coa celebración do 125 aniversario do nacemento de Cabanillas, o músico Joaquín Pixán réndelle a súa
particular homenaxe nun disco no que pon voz aos versos do autor cambadés. Neste artigo recóllense as palabras do
músico que ademais de enxalzar a creación de Cabanillas comenta as características do seu novo disco.

______, “Pío Cabanillas destaca el revolucionario mensaje de la obra literaria de su tío abuelo”,
Atlántico Diario, “Sociedad”, 8 xuño 2001, p. 45.
Neste artigo dáse conta dos comentarios por parte do ministro portavoz do goberno, Pío Cabanillas, na xornada en que
se celebraba o 125 aniversario do nacemento do escritor Ramón Cabanillas.

______, “Un cuarto de século do museu das nosas tradicións”, A Nosa Terra, nº 995, “Guieiro
Cultural”, 12 xullo 2001, p. 21.
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Dáse conta da conmemoración da creación do Patronato do Museo do Pobo Galego. Así, menciónase tanto a xuntanza
da súa constitución coma a apertura do Museo. Tamén se lembra ao seu primeiro director, Antón Fraguas, e ao actual,
Díaz Pardo. Por outra banda, faise referencia aos distintos oficios que teñen representación neste museo e coméntase a
procedencia dos seus fondos. Por último, sinálase que os actos conmemorativos servirán de homenaxe a todos os que
estudiaron a nosa cultura tradicional.

______, “A decisión da Académia sobre o acordo normativo trasládase ao 17 de Novembro”, A
Nosa Terra, nº 1006, 31 outubro 2001, p. 7.
Anuncia que os membros da Real Academia Galega se reuniron para discutir por vez primeira sobre a proposta de
acordo normativo da lingua. Sinala, sen embargo, que tres horas de debate non foron suficientes para analizar o contido
e o alcance da proposta lingüística. Por iso, os académicos trasladaron a decisión sobre o acordo para o vindeiro día 17
de novembro, xornada na que ademais se celebrará a entrada de Xosé Neira Vilas na institución galega.
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C. V./ P. C., “Poetas contra o colonialismo”, A Nosa Terra, nº 980, “Guieiro Cultural”, 29 marzo
2001, p. 30.
Anúnciase a presencia en Santiago de Compostela de dous premios Nóbeis para asistir á celebración Mundial da Poesía
que organiza o Pen Clube galego. Tamén se dá conta do máis salientábel da súa conferencia e dos asistentes ao acto.
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Cabeza Quiles, Fernando, “Isto é un atraco”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 29 agosto 2001, p. 11.
Relato de Fernando Cabeza Quiles (Ponferrada, 1953) no que un pai de familia, abafado polos problemas económicos,
decide atracar una gasolineira para conseguir o carburante necesario para ir traballar.
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Calvo, Manuel A., “O padre Sarmiento escribiu a súa viaxe pola comarca”, La Voz de Galicia,
“Ordes”, 15 agosto 2001, p. 11.
Dáse conta da viaxe realizada polo Padre Sarmiento a través do Camiño Inglés que unía a costa coruñesa con Santiago.
Tamén se destaca que o Padre Sarmiento anotou todo o que lle chamou a atención sobre a viaxe e despois incluíuno no
libro Viaje a Galicia. Logo saliéntanse as diferencias existentes entre o traxecto que se realizaba naquela época e o
actual, ademais de criticarse o abandono que sofre o Camiño Inglés dende que se construíu o Camiño Novo. Finalízase
reproducindo un fragmento do Padre Sarmiento no que fala de Ordes.
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Calvo, Tucho, “Un servicio de préstamo de libros que chegue a tódalas casas galegas”, La Voz de
Galicia, “100 ideas para situar a Galicia no milenio”, 17 maio 2001, p. 12.
Dentro das 100 ideas para pór a Galicia no novo século deséñase a proposta para que cada fogar galego teña
accesibilidade ao mundo do libro. Fálase da situación actual dos lectores galegos e sobre esta innovadora proposta
Tucho Calvo comeza salientando o éxito dos bibliobuses para logo pasar a describir máis polo miúdo esta aspiración.
Indica que os tres elementos que centran o proxecto son a edición dun folleto que ofreza unha selección de libros que
atinxa todas as sensibilidades, ofrecer un servicio de reparto e recollida en todo o país e mais que as bibliotecas sexan
os centros de control dos empréstitos bibliotecarios.
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Calvo, Tucho (coord.), “A cultura galega ante o futuro”, La Voz de Galicia, 29 novembro 2001,
pp. 1-16.
Suplemento especial no que se aborda a situación que vive a cultura galega ante o novo milenio. Recóllense traballos
de diferentes intelectuais galegos nos que se achegan ás diversas manifestacións culturais dende a literatura, ata o teatro
ou o cine. Os traballos son os seguintes:
- Carlos Casares, “Entre o adorno e a libertade”, pp. 2-3.
Reflexión que comeza cunha lembranza protagonizada por Ánxel Fole na que o autor galego viña a dicir que a cultura
morrera, idea coa que remata totalmente de acordo Carlos Casares. Analiza a situación social na que vive
o mercado do libro e considera que se rexe polos mesmos parámetros que calquera outra empresa: a busca dos maiores
beneficios posíbeis e un prazo limitado de vixencia, sendo logo destruídos. Considera que as contradiccións do
capitalismo se introduciron na nosa sociedade de tal forma que están acadando índices de normalidade, axudados por
argumentos férreos que nos fan ver a realidade de xeito parcial. Compara constantemente as actitudes de moitos sectores
sociais coas que se introducen no campo da cultura, en particular no da literatura, facendo dos autores “artistas” famosos
a través dos medios de comunicación.
- Ramón Nicolás Rodríguez, “1200-2001”, pp. 4-5.
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Trátase dun traballo que ao longo de dúas páxinas presenta diversos aspectos do sistema literario galego. Nun primeiro
bloco, fai un percorrido pola historia da literatura galega comezando pola lírica galego-portuguesa medieval ata chegar á
Época Nós, resume no que ofrece unha serie de notas básicas para entender este percurso (contexto histórico, nomes,
obras, correntes estéticas, panorama cultural, etc.). A seguir, retoma esta reconstrucción que nos leva do silencio imposto
pola dictadura franquista ata a apertura do proceso democrático que abre un etapa nova na literatura galega, sinalando a
importancia do exilio, da reconstrucción editorial no interior e das novas promocións literarias que a partir da década dos
50 renovaron o discurso literario. Tamén se fai eco do significado e do papel do Día das Letras Galegas e destaca o novo
ámbito sociolóxico que marca o período autonómico e as súas consecuencias no sistema, que cobre todos os xéneros e se
caracteriza pola riqueza e a pluralidade de nomes, xeracións, discursos,... Por outra banda, Ramón Nicolás ofrece unha
análise breve do ámbito editorial e a súa evolución e refírese ao canon lector, que guía a Biblioteca 120 de La Voz de
Galicia. Os premios (que considera básicos para “a institucionalización do noso discurso literario”) e as revistas
literarias (que cobren o vacío que a prensa lle fai á literatura galega) completan esta panorámica.
- Camilo Franco, “A loita polo espacio”, pp. 10-11.
Artigo de reflexión sobre as principais eivas do sector dramático galego. Apúntase que se debe saír do corsé que hoxe
supoñen os circuítos (que se complementan cos festivais/feiras) e expóñense as deficiencias dos espacios
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existentes para a representación. Neste senso, proponse a creación de salas estábeis ao xeito das santiguesas Nasa e
Galán e valórase positivamente a eclosión do Salón Teatro da mesma cidade. Por outra parte, contraponse a alegría coa
que se lles paga ás compañías do resto do estado coa mesquindade que se amosa coas galegas. No relativo ao aspecto
formativo, crese que se está avanzando, con iniciativas como Casahamlet, os cursos de posgrao da Universidade da
Coruña e a futura Escola de Arte Dramática compostelá.
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Campo, Marica, “Illas”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 12 agosto 2001,
p. 14.
Relato de Marica Campo (Val do Mao-O Incio, 1948) no que o protagonista, Lucio Alfaxeme, explica que os naúfragos
dados por mortos están na illa Oria, tamén chamada das gaivotas douradas, un lugar que ninguén viu. Acompaña o
relata unha ilustración de J. Tomás.
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Candelas Colodrón, César, “Amañecer en Verona”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 13 agosto 2001, p. 9.
Relato no que se recrea un novo final para a Xulieta de Shakespeare, no que ela non morreu, senón que se foi a Milán
onde tivo un novo amor que resultou ser o seu irmán menor.
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Capeáns, J., “O xabaril branco salta ó papel”, La Voz de Galicia, “Agenda de Santiago”, 9
febreiro 2001, p. 11.
Ademais de dar conta doutros actos, tamén se fixa na presentación de O xabaril branco (2000), obra de Tucho Calvo,
que foi presentada en edición de luxo na librería Couceiro.
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Caramelo, Fernán, “Aniversario de Curros Enríquez”, Diario de Ferrol, 15 setembro 2001, p.
64.
Primeiro, sinálase que se está a celebrar o 150 aniversario do nacemento de Curros Enríquez. Despois dáse conta dos
feitos que levaron a este autor a pechar o seu xornal La Tierra Gallega tras criticar o afundimento dun barco nos
estaleiros ferroláns. Para iso, reprodúcense varios dos artigos de Curros nos que menciona o asunto e as sancións que lle
foron impostas por defender os intereses galegos. Termínase resaltando que a revista Blanco y Negro non recibiu
ningunha multa por difundir a mesma noticia.
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Carballedo, Alicia, “Romper una lanza por la cultura”, El Progreso, “Ribadeo. Especial”, 20
outubro 2001, p. XV.
Refírese á Asociación Francisco Lanza de Ribadeo, que naceu no ano 1971 para promocionar a lingua e a cultura
galegas. Con este obxectivo, comenta que organizaron cursos de lingua e literatura e crearon un cinefórum, un grupo
musical e mais unha sección de teatro. Explica ademais que un dos proxectos máis inmediatos do colectivo é a
publicación dun libro sobre as fontes de Ribadeo.
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Carballido Castro, Jesús, “Os vermes”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”,
5 agosto 2001, p. 10.
Relato de Jesús Carballido Castro (Rábade, 1949) no que o protagonista, tras quedar durmido, ten un pesadelo no que
os vermes o invaden todo e teñen que queimalos con gasoil.
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Carballo Dopico, Xulio, “Maltratada”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”,
25 agosto 2001, p. 9.
Relato de Xulio Carballo Dopico (Coruña, 1980) que contén as reflexións dunha muller maltratada sobre a súa
situación actual e o seu futuro.
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Carballude, Pepe, “Todo ten o seu valor”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 5 agosto 2001, p. 10.
Acompañado dunha ilustración de Kiko, este relato de Pepe Carballude (Rubín-A Estrada, 1956) recolle a teima do
señor Pepe de poñer prezo a todo dende que lle tocou a lotería. Isto lévao un día a valorar en vinte millóns de pesos a
Catedral de Santiago.
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Caride, Ramón, “Metafísica cuántica”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 6
agosto 2001, p. 10.
Centrado na construcción por parte da doutora Sonia Ruibal dunha máquina que lle ía permitir viaxar no tempo, este
relato de Ramón Caride (Cea, 1957), achéganos á decisión da doutora de, a noite antes do experimento, destruír o seu
invento.
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Carrera, Rosé, “Os outros oficios dos escritores galegos”, Atlántico Diario, “En portada”, 4
marzo 2001, p. 38.
Coméntase a curiosidade de que a maioría dos escritores galegos teñen ademais outra profesión, concretamente
abundan os autores que ademais se dedican á docencia.

______, “Librería Cervantes reabre sus puertas con nuevos propietarios y nuevos contenidos”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 8 xullo 2001, p. 13.
Dáse conta da reapertura da librería Cervantes, a máis antiga de Vigo. Tamén se comenta que se tentará manter a
tradición do establecemento e incorporar novas tecnoloxías. Así mesmo, sinálase que os novos propietarios tentarán
fomentar os libros galegos e de fondo.
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Casal González, César, “La poetisa gore”, La Voz de Galicia, “Estilo de vida”, 21 abril 2001,
p. 8.
Achegamento a unha poetisa galega, Iolanda Castaño, de quen se ofrece unha enquisa neste artigo dedicado á
descrición da súa personalidade e da súa vida nun día normal.
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Casal Villares, Jacobo “Corpo, efémera pretensión”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 25 agosto 2001, p. 8.
Relato que narra a historia que Tadeo conta sobre unha vella que resucita convertida nunha fermosa moza e que unha
vez volta á vida lle devolve a fecundidade aos seis eunucos que a trasladaran ata a igrexa, converténdoos en pais dos
tres mozos e tres mozas máis fermosos que nunca se viron, pero víctimas da soberbia por saberse perfectos.
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Casanova, Diana, “Pequeños detalles del tren”, El Progreso, “Especial”, 14 agosto 2001, p.
35.
Achegamento á iniciativa dun grupo de monfortinos fundadores, hai cinco anos, da Asociación de Amigos do
Ferrocarril, dende a que se sinalan algunhas das actividades culturais que organizan, como exposicións ou concursos
literarios.
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Casares, Carlos, “O día que dona Ramonita puxo un ovo”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 7 agosto 2001, p. 10.
Relato de Carlos Casares (Xinzo da Limia, 1941-Vigo, 2002) no que se conta cómo dona Ramonita puxo un ovo. Este
feito fixo que a señora consultara co seu médico e despois co veterinario, ante o que puxo outro ovo para pouco despois
mo rrer.

______, “A matanza do porco”, La Voz de Galicia, “Los domingos de la voz”, 11 novembro 2001,
pp. 8-9.
O escritor Carlos Casares viaxa á súa infancia para relatar a través das súas propias vivencias a estreita relación que
sempre tiveron os porcos e os humanos no mundo rural galego. Así, centra o seu escrito en diversos aspectos da
tradición da matanza do porco, como a “desaparición” das mulleres que coidaran e cebaran o animal, o ambiente de
alegría que se notaba na casa e, sobre todo, a asadura, que saboreaba de rapaz con grande entusiasmo. O autor pon de
manifesto ao longo do relato o contraste existente entre a súa visión actual dun “sacrificio tan cruento” e a gran ledicia
que sentía de neno cando chegaba “aquel momento, o máis fermoso”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Casares, Christian, “Los libros se suman a la fiesta”, La Voz de Galicia, “Feria del Libro Fiestas
de María Pita”, 31 xullo 2001, p. 17.
Dáse conta da inauguración da Feira do Libro na Coruña e destácase o papel protagonista da literatura galega nesta
edición. Tamén se fai referencia aos horarios que terá esta Feira e menciónanse algúns dos actos vinculados a esta
edición. Por último, resáltase que ao final do día se sortearán lotes de libros entre os compradores.

______, “Afeccións por etapas”, La Voz de Galicia, “Estilo de vida”, 9 xuño 2001, p. 8.
Comentario centrado nunha apaixoada afección que o autor Carlos Casares sente polas maquetas de trens. Relátase
cómo na súa casa, e dende a ollada do propio fillo, foron aparecendo e ocupando espacios diferentes do fogar estas
miniaturas ás que o escritor ten tanto aprezo. Fálase dos proxectos pendentes de construccións de novos enxeños ou
mesmo da idea, agora abandonada, de meter unha estación de ferrocarril nun maletín para levar con el nas viaxes.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Casasnovas, José M., “O paixoliño”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 9
agosto 2001, p. 11.
Relato de José M. Casasnovas no que se narra a peripecia que vive un rapaz das terras de Wgumamba, cando decide
abandonar a súa terra na busca da liberación. Durante a dura viaxe vai lembrando anacos do que foi a súa vida, os ritos
da tribo, a fuxida e a chegada a outro lugar.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Cascallar, Marina, “El concello negociará con los dueños de la casa natal de Castelao su cesión”,
Diario de Arousa, “O Barbanza”, 7 xuño 2001, p. 25.
Neste artigo anúnciase a intención, por parte do Concello de Rianxo, de adquirir a casa na que vivíu o ilustre autor da
vila, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, para crear nela unha Casa-Museo cos obxectos que foran parte da vida do
autor.

______, “Figueiro: ‘Rianxo, La Guadalupe y A Rianxeira, son una trilogía de primera”, Diario de
Arousa, “Rianxo”, 16 agosto 2001, p. 30.
Comézase facendo referencia aos actos que tiveron lugar en Rianxo co gallo do L Aniversario da Difusión Internacional
de “A Rianxeira”. Así, recollénse as verbas de José Figueiro, nas que destaca a importancia desta canción popular e das
festas da Guadalupe. Tamén se comenta a presentación dunha curtametraxe por parte de José Antonio Durán na que se
fala dos rianxeiros emigrados a América. Por outra banda, dáse conta da inauguración da exposición “As imaxes de
Castelao” co gallo do cincuenta aniversario da morte deste galeguista. Finalízase resaltando as palabras de Borobó
sobre a vida e a obra de Castelao que pronunciou nesta inauguración.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Casteleiro, Roberto, “Mil y tantos libros”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 1 novembro 2001, p.
15.
Anuncia a presentación pública dunha primeira catalogación impresa das obras doadas polos herdeiros de José Rubia
Barcia ao Liceo que leva o seu nome, e que consta de máis de mil libros que chegaron a Ferrol procedentes de
California hai dous anos. Sinala que a biblioteca que configura o legado de Rubia Barcia se vertebra en dous apartados:
España e Galicia con Portugal. Refírese a autores coma Clarín, Valle Inclán, Pérez de Ayala, Alberti, Castelao, Manuel
Antonio, Rosalía e un longo etcétera que xa forman parte do acervo cidadán de Ferrol gracias ao Liceo Rubia Barcia.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Castilla, Clara, “O ‘Demo de San Bartolomeu’ sairá á rúa o 23 de agosto despois de 40 anos”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra/Ciudad”, 11 xuño 2001, p. 5.
Dá conta de que o Concello de Pontevedra vai recuperar a figura popular do Demo de San Bartolomeu, personaxe que
se dedicaba a facer trastadas polas rúas na tarde do 23 de agosto e que deixou de celebrarse xa nos anos sesenta. Sinala
ademais que esta é unha tradición que está pouco documentada xa que as únicas referencias non orais son unhas
pequenas narracións de Vicente Risco e uns debuxos de Agustín Portela, aínda que por outro lado tamén indica que
figuras semellantes a esta están presentes noutras comunidades de España.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Castiñeira Romar, Francisco Manuel “Loita”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 3 agosto 2001, p. 11.
Relato de Francisco Manuel Castiñeira Romar, no que un narrador omnisciente en terceira persoa nos transmite as
lembranzas de Aurelio Carlos, guerrilleiro que morre defendendo a Revolución.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Castro, Luísa, “A pequena morte”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 8
agosto 2001, p. 10.
Durante unha visita a un cemiterio, Carolina Alegre descobre unha lápida co seu propio nome, descubrindo tamén que a
data da súa morte correspondía co día no que se atopaba. Este é o argumento deste relato de Luísa Castro (Foz, 1966),
que vai acompañado da ilustración de Leandro.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Castro, Olga, “Escritores de Foz protagonizan la Feira do Libro de la localidad”, El Progreso,
“Comarcas”, 26 agosto 2001, p. 12.
Faise eco das actividades desenvolvidas na Feira do Libro celebrada en Foz, das que destaca a presencia de autores da
comarca para presentar as súas obras, entre eles, Paco Rivas con Cantaruxos do mar e outras cantigas (1999) ou Luísa
Castro, así como a festa do libro infantil que organiza a Biblioteca Aberta.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Castro, Victoria, “Juana tiene permiso para leer”, El Ideal Gallego, 11 outubro 2001, p. 72.
Información protagonizada por Juana Ortiz, unha muller de 61 anos e empregada do fogar, que dende hai tres anos
participa nos faladoiros literarios que o Concello de Oleiros organiza nas súas bibliotecas municipais. Comenta que o
obxectivo destes encontros é compartir a lectura de libros e intercambiar opinións sobre os textos analizados.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Castro R., Xavier, “Revista de poesía”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 98, 10
outubro 2001, p. 4.
Dá fe dos contidos do número catro da revista Hablar/falar de poesía, e sinala o feito de ser esta unha das poucas
publicacións sobre o tema que “manteñen ó lector abeirado ás novidades e á obra lírica do ámbito hispano-portugués”.
Destaca a aparición de tres poemas de Luz Pozo, pertencentes ao libro non publicado, Poemas gaélicos, e un poema
inédito de José Ángel Valente, presentado por Claudio Rodríguez Fer.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Castro Vázquez, Francisco, “O farnestiño”, A Peneira, nº 300, “Especial Letras Galegas:
Cataluña”, 2ª quincena maio 2001, p. 16.
Relato que se centra no interese de varios personaxes por definir os “foros”. Para iso van á casa de don Camilo para
consultar o diccionario, e logo este vai ata a casa da Curuxa para que lle lea o futuro. Termínase o relato dicindo que lle
pregunten ao Farnestiño.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Cerra, M. J., “Literatos gallegos analizarán en Mondoñedo la obra de Cunqueiro”, El Progreso,
“Comarcas: A Mariña”, 4 setembro 2001, p. 19.
Comézase salientando a celebración dunhas xornadas dedicadas a Álvaro Cunqueiro, organizadas pola Fundación que
leva o seu nome, e que se abrirán coa análise da poesía do autor. Tamén se di que a segunda xornada estará dedicada aos
seus textos menos coñecidos, mentres que o terceiro día se centrará na relación de Cunqueiro con Mondoñedo. Remátase
destacando a presencia dalgúns dos ponentes como Xosé Luís Méndez Ferrín, Luz Pozo Garza, Ramón Reimunde ou
Xosé Ramón Pousa.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Cid Conde, Félix, “Caroline Jones”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 20
agosto 2001, p. 12.
Relato no que se conta a historia de amor entre Carolina Jones e o protagonista, Christian, no que se empregan moitas
alusións a cancións actuais de grupos americanos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Cid Fernández, Alba, “O cabaleiro das estrelas”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 7 agosto 2001, p. 11.
Relato no que a protagonista imaxina un cabaleiro das estrelas que despois se lle aparece en soños e fala con ela do
Camiño de Santiago.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Concheiro, Cruz, “Ordes cerró la semana de homenaje a Alfredo Vicenti”, La Voz de Galicia,
“Ordes”, 2 decembro 2001, p. 13.
Fai referencia á clausura en Ordes dos actos conmemorativos do 150 aniversario do nacemento de Alfredo Vicenti.
Apunta que a vila coruñesa celebrou a homenaxe ao insigne político e xornalista galego coa actuación da escola
municipal de acordeóns e a presentación dun audiovisual sobre a figura do que fora deputado nas Cortes polo distrito de
Ordes entre 1914 e 1916. Engade que o escritor José Antonio Durán, que tamén participou na homenaxe, vén de
publicar o libro Alfredo Vicenti, el maestro del periodismo español (Santiago, 1850/Madrid, 1916) (2001).

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Conde, María, “La Biblioteca del Exilio publicará obras de los intelectuales gallegos obligados a
huir”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 26 xaneiro 2001, p. 30.
Dáse conta da creación da Biblioteca do Exilio por parte de varias editoriais españolas e menciónase a celebración en
Pontevedra do Congreso sobre o Exilio Galego. Asemade, coméntase que o primeiro autor galego ao que se lle dedicará
un volume sera Lorenzo Varela. Despois, de recoller varias das reflexións de Díaz Pardo sobre o exilio galego,
termínase sinalando a proxección da curtametraxe Galicia, de Carlos Velo.

______, “Antón Reixa no cree que Internet vaya a terminar con los libros”, La Voz de Galicia,
“Sociedad”, 19 abril 2001, p. 26.
Antón Reixa fai unha defensa das novas tecnoloxías neste artigo de María Conde no que tamén se recollen as opinións
de Eulalia Pérez, catedrática de Filosofía no País Vasco, e de Gemma Xarles, responsábel de Intermón sobre as novas
tecnoloxías e as súas consecuencias.

______, “La galería que escogió Castelao”, La Voz de Galicia, “Un gran museo”, 11 outubro 2001,
p. 8.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Dá conta da estreita relación existente entre Castelao e o Museo de Pontevedra. Comenta que o intelectual galeguista
non só figurou entre os seus fundadores, senón que a maior parte do seu legado, máis de mil fondos, consérvase nesa
institución. Explica que foi o propio Castelao, xunto con Sánchez Cantón, quen deseñou a distribución que tería o
edificio Castro Monteagudo. Ademais salienta que gracias á actuación do museo pontevedrés se evitou que as obras de
Castelao acabasen nunha subasta durante a Guerra Civil española.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Cores, Baldomero, “Os recordos de Cervantes nas notas de Murguía e de Ojea”, O Correo
Galego, “Lecer”, 18 marzo 2001, p. 15.
Céntrase nunha das peculiaridades comúns a dous autores das Letras Galegas, Murguía e Telesforo Ojea, nos que atopa
referencias abondas nos seus escritos ás terras de Cervantes, reproducindo abondosas notas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Cortés Galdo, Rocío, “O reino das palabras”, El Progreso, “Sociedad”, 6 xuño 2001, p. 75.
Recóllese a nova da inauguración do III Salón do Libro Galego na cidade de Lugo, comentando algunha anécdota que
protagonizaron os representantes políticos encargados de dar comezo ao Salón do Libro Galego nesta nova edición.
Tamén se dá conta dos persoeiros que se deron cita nesa xornada e remátase coa alusión ao autor Lois Diéguez, que
acudirá nesa mesma tarde a asinar exemplares das súas obras.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Cortezón, Daniel, “Luz Pozo Garza e Dionisio Gamallo Fierros: a permanente amizade”, La
Comarca del Eo, nº 4256, 22 setembro 2001, p. 1/p. 3.
Artigo sobre a fonda amizade que uniu aos autores de Ribadeo, Luz Pozo Garza e Dionisio Gamallo Fierros. Inclúe a
transcrición íntegra do texto “Una poetisa ribadense: Luz Pozo Garza” escrito por Gamallo Fierros e publicado en Las
Riberas del Eo no ano 1942, no que indica que a poesía desta autora se predispón ao subxectivo. Refírese ademais aos
múltiples contactos e encontros, case que sempre vinculados coas actividades culturais, que marcaron as súas vidas e
reforzaron a súa profunda amizade.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Costa Clavell, Xavier, “O rego das opinións. O exemplo da Peneira”, A Peneira, nº 300, “Especial
300”, 2ª quincena maio 2001, p. 6.
Comézase sinalando que A Peneira “é hoxe a mellor revista que se publica no país con información e análise en
diversos campos”. Despois, saliéntase a independencia da liña editorial e o labor levado a cabo pola revista na
normalización lingüística. Tamén se destaca a posición que manteñen con respecto ás institucións públicas. Asemade,
sinálase o feito de que a publicación lle dedique unhas páxinas a Portugal. Tamén se sinala o acerto da crítica literaria
desta revista e coméntase a “ausencia de dogmatismo e prepotencia” que hai nela.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Costas Piñeiro, Jesús D., “A carta”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 27
agosto 2001, p. 9.
Relato de Jesús D. Costas Piñeiro que se centra na viaxe de David á súa casa por mor da morte do seu avó. Durante o
traxecto en autobús o protagonista decide escribirlle unha carta ao seu avó ao darse de conta de que nunca lle escribira
ningunha. A historia remata co accidente do autobús no que falecen todos os viaxeiros excepto o protagonista.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Crespo, Carlos, “A cultura que se enfrontou ó franquismo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 219, 28
xullo 2001, p. 4.
Infórmase da celebración das IV Xornadas Catoira na historia, dirixidas por Xesús Alonso Montero e coordinadas por
Gonzalo Brouza-Brey e Margarita Lobato. Preséntanse como unhas das “convocatorias culturais máis importantes deste
ano”. Descríbese con certo detalle o programa de actividades que se levará a cabo e ofrécese un breve resumo da his
toria do Ateneo do Ullán, institución que é o punto de partida para as cuestións que se analizarán nestas xornadas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Crespo, Óscar, “Galicia ten a primavera de Cabanillas”, Faro de Vigo, 8 xuño 2001, p. 84.
Dá conta da celebración, con motivo do 125 aniversario do nacemento de Ramón Cabanillas, dunhas xornadas na súa
vila natal dedicadas ao ilustre escritor. Sinálase que Pío Cabanillas e Manuel Fraga foron dous dos conferenciantes
asistentes e comentaron a importancia da obra deste autor nas letras galegas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Cuerdo, Ada, “Ponteareas celebra el centenario de Fermín Bouza-Brey”, Faro de Vigo, “Especial”,
10 marzo 2001, p. 24.
Recóllese a nova da homenaxe que se lle rende a Fermín Bouza-Brey con motivo da celebración do centenario do seu
nacemento. Entre as actividades que se nomean está a das “Xornadas de Estudio 2001” dedicadas ao estudio deste
autor. Tamén se fai un breve percorrido pola traxectoria literaria salientando os datos máis importantes que marcaron a
vida do homenaxeado.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

D. V., “Autores en lenguas vernáculas deploran su falta de conexión”, La Opinión, “Cultura”, 19
abril 2001, p. 59
Recóllese a queixa exposta no IV Encuentro de Narrativa de la UNED sobre a escasa conexión que entre si teñen as
literaturas periféricas. Cítanse as palabras pronunciadas a este respecto por Baltasar Porcel e Carlos Casares. Tamén se
comenta a presentación que Jesús Prieto fixo destas xornadas. Finalmente, ofrécense diversos datos sobre o número de
traduccións e de lectores destas literaturas.

______, “Xohana Torres: ‘As mulleres sostemos a metade do ceo”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
28 outubro 2001, p. 34.
Noticia sobre a lectura do discurso de ingreso na Real Academia Galega de Xohana Torres, no que percorreu algunhas
das súas vivencias máis significativas, ponderou o papel da muller na sociedade e reflexionou sobre o mar. Indícase
que, como resposta, Salvador García Bodaño trazou un periplo biográfico pola vida desta poetisa, novelista e escritora
dramática compostelá.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Dans Mayor, Javier, “Virtude e paixón”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”,
18 agosto 2001, p. 10.
Relato no que se recrean os fallidos intentos do diaño por tentar a un home virtuoso. Todos eles fracasan ao topárese
coa firme vontade dun home honrado, que o segue sendo a pesares dos castigos inxustos que lle infrinxen.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Darriba, Manuel, “Ideas para unha fuga”, El Progreso, “Galicia”, 14 maio 2001, p. 26.
Coméntase o nacemento do grupo Redes Escarlata oposto á globalización e ao neoliberalismo. Cítanse as palabras dun
dos seus integrantes, Xabier Cordal, nas que alude ao artellamento do colectivo e aos propósitos que perseguen con el.
Recóllense, ademais, as súas reflexións sobre a situación política e cultural de Galicia. Ofrécese tamén a lista dos
integrantes deste colectivo.

______, “Heridas de la memoria”, El Progreso, “Lugo”, 12 setembro 2001, p. 23.
Tras facer un percorrido polos feitos máis sobresaíntes da vida do farmacéutico Antón Figueroa, este lembra afigura de
Ánxel Fole, que foi compañeiro de faladoiro. Cualifícase ao escritor de Á lus do candil como “un intelectual auténtico”
e resáltase a súa personalidade.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Dasairas, Xerardo, “Dezaoito primaveras”, A Peneira, nº 300, “Especial 300”, 2ª quincena maio
2001, p. 2.
Lémbrase o escaso éxito acadado pola maioría de xornais galegos nacidos cos inicios da era democrática. Tamén se
salienta a necesidade de potenciar “proxectos interfronteirizos” como o defendido dende A Peneira. Logo de reflexionar
sobre a maioría de idade acadada por este xornal, resáltase a vinculación deste éxito co desenvolvemento de Alén Nós
Edicións. Asemade, ponse de manifesto as inquedanzas que rexen a liña editorial deste xornal. Finalízase felicitando A
Peneira polo seu aniversario.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Del Caño, X. M., “Ourense rinde homenaje a Pedrayo 25 años después de su muerte”, Faro de
Vigo, “Ourense”, 11 abril 2001, p. 17.
Recóllese o máis salientábel da homenaxe ao escritor Otero Pedrayo que tivo lugar na cidade de Ourense con motivo do
vintecinco aniversario do seu pasamento. Sinálase que Carlos Casares, presidente do Consello da Cultura Galega, estivo
presente no acto e que fixo unha loanza do persoeiro homenaxeado.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

De La Fuente, S., “La figura de Antón Risco se perpetúa en el campus local”, Faro de Vigo,
“Ourense”, 23 maio 2001, p. 22.
Infórmase do acto celebrado no campus de Ourense no que se descubriu unha placa en memoria de Antón Risco.
Menciónanse, ademais, os nomes dalgúns personaeiros que estiveron presentes. Así mesmo, coméntanse as verbas
pronunciadas polo alcalde ourensán, pola catedrática Camino Noia Campos e polo amigo do homenaxeado, Eduardo
Valenzuela. Remátase aludindo á posterior entrega duns premios literarios convocados pola Universidade de Vigo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Díaz, Antonio, “A Universidade de Barcelona rendeu homenaxe ó catedrático Basilio Losada”,
Galicia en el Mundo, “Sociedad”, nº 410, 5-11 febreiro 2001, p. 19.
Infórmase da celebración na Universidade de Barcelona dunhas xornadas culturais dedicadas ao profesor Basilio
Losada. Faise referencia á presencia de persoeiros do eido da cultura e da política galega. Coméntanse, así mesmo, as
ideas expostas por Basilio Losada, Xesús Alonso Montero, Suso de Toro e Carlos Casares e alúdese ao dito pola
profesora Helena González no peche das xornadas.

______, “Un novo parque para Rosalía de Castro, en Sant Andreu de la Barca”, Galicia en el
Mundo, nº 435, “Sociedad”, 30 xullo-5 agosto 2001, p. 28
Dáse conta da inauguración dun parque dedicado á poetisa galega Rosalía de Castro nesta vila barcelonesa. Asemade
ponse de manifesto a vinculación dos galegos con Sant Andreu e tamén se mencionan os actos culturais que se
celebraron por mor desta inauguración, como exposicións sobre a obra desta autora, representacións teatrais ou recitais
poéticos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Diaz, Dory, “El buen momento del libro gallego”, El Ideal Gallego, 20 maio 2001, p. 3.
Dáse conta da recente celebración do Día das Letras Galegas. Compáranse os logros acadados no eido da literatura
galega co retroceso que está a sufrir a lingua. Así mesmo, coméntase a relevancia que teñen os aspectos comerciais na
actividade literaria e, finalmente, ofrécese un perfil do lector galego.

______, “Vivir para el teatro”, El Ideal Gallego, “La Galería”, 2 decembro 2001, pp. 2-3.
Nesta reflexión sobre a profesión de actor opínase que é un traballo vocacional que precisa de moito esforzo e
actualización constante. Cualifícanse de escasos os centros que ofrecen formación no eido do teatro e saliéntase que a
Universidade da Coruña ten en marcha un curso de pedagoxía teatral.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Díaz Pardo, Isaac, “Dónega e o museo Carlos Maside”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 abril
2001, p. 27.
Comeza salientando a amizade que o uniu a Marino Dónega Rozas. Lembra o traballo conxunto no Museo Carlos
Maside. Refírese tamén á axuda que como avogado lle ofreceu Dónega en moi diversas circunstancias. Finalmente, fai
fincapé no rigor e na modestia que definían o labor deste intelectual.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Diéguez, Lois, “Un libro cada día”, A Nosa Terra, nº 991, “Guieiro Cultural”, 14 xuño 2001,
p. 21.
Comézase queixando da escasa presencia da literatura galega na nosa televisión. Despois, lóuvase a idea de comentar
un libro cada día no telexornal e deséxase que haxa unha maior presencia dos nosos escritores na televisión galega e a
necesidade de programas con contidos literarios.

______, “Unha conversa axeitada”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 9
agosto 2001, p. 10.
Da man de Lois Diéguez (Monforte, 1944) aparece este relato en forma de conversa telefónica, no que Baldomero
informa ao seu xefe, don Francisco, de cómo se está a desenvolver a campaña electoral. Tamén se poñen de manifesto
as diferentes tácticas empregadas polos radicais e por don Francisco. Vai acompañado da ilustración de Leandro.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Domínguez Prieto, X. M., “Alain Badiou en galego”, O Correo Galego, “Lecer. Indo ó celme”, 18
febreiro 2001, p. 18.
Lóase o labor das editorias galegas na traducción de ensaístas estranxeiros. A este respecto, saliéntase o traballo que
Emilio Araúxo e Luís Martul levan a cabo na editorial Noitarenga cos textos de Alain Badiou. Ofrécese, ademais, unha
breve presentación deste filósofo francés, destacando datos tanto da súa vida como da súa obra. Remátase reclamando a
continuidade nesta tarefa.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Dopico, Montse, “Arqueoloxía do cotián”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xaneiro 2001, p. 33.
Reflexiónase sobre as peculiaridades que definen o pensamento galego actual. Recóllense as ideas expostas en relación
con este tema por Méndez Ferrín, Leite Coello e Francisco Sampedro. Así mesmo, alúdese ao concepto de identidade,
vinculando este coas cavilacións de García Sabell, Torres Queiruga e Chao Rego. Remátase salientando as
consideracións sobre o pensamento feitas por Carlos Fernández, Marcelino Agís e Carlos Baliñas.

______, “Espacio galeguista”, O Correo Galego, “AFA”, 7 abril 2001, p. 35.
Coméntanse algunhas das ideas sobre o teatro galego expostas por Manuel Viétez durante a lectura da súa tese de
doutoramento. Así, saliéntase o aspecto pedagóxico que entre 1882 e 1936 tiñan as creacións dramáticas. Faise fincapé
tamén no seu influxo tanto na sociedade coma na política e, finalmente, sinálase a preocupación “artística” que define
actualmente ao teatro galego.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

E. de R., “Galicia dedicaralle o vindeiro 17 de maio a frai Martín Sarmiento”, El Correo Gallego,
“Sociedad/Cultura”, 3 xuño 2001, p. 71.
Faise eco da decisión tomada pola Real Academia Galega de dedicar o Día das Letras do vindeiro ano a frei Martín
Sarmiento, un dos autores máis salientábeis da Ilustración e defensor da nosa lingua e cultura. Ademais de destacar o
merecemento da homenaxe que se lle vai render, faise referencia a outras distincións e recoñecementos que se lle
outorgaron, como foi a celebración do congreso internacional organizado en Santiago de Compostela en 1997 sobre o
autor. Así mesmo faise un detallado percorrido pola biografía de Sarmiento e saliéntanse os estudios de diferentes
ámbitos científicos e lingüísticos realizados por esta figura.

______, “Neira Vilas ingresa na Academia”, El Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 3 xuño
2001, 70.
Faise referencia ao ingreso na Real Academia Galega de Xosé Neira Vilas. Recóllense ás impresións tanto do autor
coma do presidente desta institución, Fernández del Riego. Así mesmo, adiántase a nova de que o discurso de ingreso
se centrará no tema da emigración galega. Finalmente, ofrécese un breve resumo da vida e da obra do futuro
académico.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “O Padre Sarmiento no 2002”, O Correo Galego, “AFA”, 3 xuño 2001, p. 49.
Anúnciase a decisión tomada pola Real Academia Galega de homenaxear co Día das Letras do vindeiro ano ao Padre
Sarmiento. Neste artigo, logo de referir esta nova, faise un achegamento á figura de frei Martín, salientando os datos
biográficos de maior interese e citando as obras máis coñecidas nas que traballou e que abarcaban eidos tan diversos
como o científico ou a lingüística.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

E. F., “Novoneyra, porta de Compostela”, O Correo Galego, “AFA”, 1 febreiro 2001, p. 51.
Anuncia a inauguración da exposición “Porta a Compostela”, que rende homenaxe a Uxío Novoneyra mediante
gravados de Manuel Facal e textos de distintos autores. Así mesmo, salienta que coa exposición se presentará unha
edición limitada de exemplares con textos poéticos que xiran arredor de Santiago de Compostela, que levan
o mesmo título Porta a Compostela (2000), e no que se recollerá o mesmo material da exposición editado por iniciativa
de Manuel Facal.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Efe, “Poetas de todo o mundo se dan cita en Santiago”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 21 marzo
2001, p. 73.
Anuncia a presencia en Santiago de Compostela de máis de cen autores no congreso organizado con motivo do Día
Mundial da Poesía polo PEN Clube de Galicia. Alude ás moitas actividades que se desenvolverán e ao diálogo e
intercambio entre os representantes das culturas de todo o mundo que estean presentes, destacando que a cidade terá
unha boa representación a través das lecturas e recitais de poetas que a cantaron nas súas obras como Airas Nunes,
Bernal de Bonaval, Ramón Cabanillas ou Federico García Lorca, entre outros.

______, “Rivas evoca a dor fantasma do 36”/ “Manuel Rivas evoca el ‘dolor fantasma’ de la Guerra
Civil en la traducción inglesa de su libro ‘O lapis do carpinteiro”/ “Manuel Rivas publica su novela
‘El lapiz del carpintero’ en Reino Unido”, O Correo Galego/El Correo Gallego/Faro de Vigo,
“AFA”/ “Sociedad-Cultura”/ “Sociedad”, 29 marzo 2001, p. 65/p. 73/p. 41.
Faise referencia á presentación en Londres da versión inglesa da obra O lapis do carpinteiro (1998), de Manuel Rivas.
Cítanse as palabras coas que este autor valora os acontecementos vividos polo pobo español durante a Guerra Civil. Así
mesmo, recóllese as súas opinións sobre o contido do libro.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Menos do 2%”, O Correo Galego, 20 abril 2001, p. 30.
Amósanse os resultados obtidos polo Instituto Nacional de Estatística respecto á producción editorial en España.
Saliéntanse os datos referidos aos libros galegos, ofrecendo información sobre os xéneros cultivados, e sobre a
porcentaxe de primeiras edicións e reedicións. Así mesmo, establécese unha comparación entre as cifras que definen as
produccións das outras literaturas peninsulares e as da galega.

______, “Galicia, Galicia’ e os paíños de Rivas chegan a Madrid”/ “Rivas salta de la ternura al
humor en sus dos nuevos libros”, O Correo Galego/El Progreso, 9 maio 2001, p. 33./p. 66.
Comentario de dúas obras de Manuel Rivas publicadas ao mesmo tempo, La mano del emigrante en Alfaguara, e
Galicia, Galicia en Aguilar. Infórmase do contido e do argumento da primeira, destacando o pararelismo que o autor
establece nela entre o emigrante e o naúfrago. A segunda preséntase como unha recompilación de artigos de ton
humorístico. Recóllense as palabras coas que o escritor galego se queixa do estraño trato que amosaron cara á obra as
institucións públicas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Manuel Rivas salta de la ternura al humor en sus dos nuevos libros”/ “Manuel Rivas
recurre a la ternura y el humor en sus dos último libros”, El Correo Gallego/Diario de Pontevedra,
“Al cierre”/ “Cultura&Ocio”, 9 maio 2001, p. 63.
Comunícase a publicación ao mesmo tempo de dúas obras de Manuelo Rivas: La mano del emigrante en Alfaguara e
Galicia, Galicia en Aguilar. Comézase salientando as diferencias existentes entre un e outro libro. A continuación,
ofrécese información sobre os escritos contidos na primeira obra, así como sobre o seu argumento e os principais temas
tratados. Remátase presentando o segundo libro como una recompilación de artigos xornalísticos nos que domina o ton
humorístico.

______, “Alfredo Conde defiende la libertad de expresión en la Feria del Libro de A Coruña”,
Diario de Pontevedra, “Diario de verán. Cultura&Ocio”, 2 agosto 2001, p. 81.
Princípiase salientando as palabras de Alfredo Conde na inauguración da XXX Feria do Libro da Coruña. Así,
coméntase que o escritor destacou a vinculación existente entre a literatura, a liberdade e a esperanza, e sinálase que
fixo un chamamento para animar á lectura. Despois recóllense as verbas de Homero López Quintana, que valorou
positivamente a colaboración entre distintas institucións que fai posíbel a celebración desta Feira. Acábase mencionado
a outras autoridades que estiveron presentes na inauguración.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Unha revista arxentina destaca a relevancia cultural de Galicia”, O Correo Galego,
“AFA”, 16 agosto 2001, p. 33.
Dáse conta de que unha revista arxentina destaca a importancia da cultura galega no ámbito cultural europeo. Tamén se
comenta que a revista recolle as conferencias pronunciadas baixo o epígrafe “As rexións de España. Camiños de
Cultura”. Asemade coméntanse as verbas que José Carro pronunciou nunha desas conferencias e nas que louvou o papel
cultural de Galicia. A revista arxentina tamén comenta a importancia que para a espiritualidade de Europa tivo o Camiño
de Santiago. Finalízase facendo referencia ao patrimonio artístico de Galicia.

______, “O Centro Dramático Nacional inclúe na súa tempada unha obra de Castelao”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 27 setembro 2001, p. 79.
Comézase informando de que o CDN vai representar Os vellos non deben de namorarse, de Castelao. Tamén se di que
Manuel Guede será o encargado da posta en escena e Xesús Alonso Montero fará a traducción ao castelán. Asemade,
menciónase a repartición artística seleccionada para esta obra e remátase sinalando a data e o lugar no que se estreará
esta representación.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “El CDN coproduce con el CDG ‘Os vellos non deben de namorarse’ de Castelao “, El
Correo Gallego, “Cultura”, 27 setembro 2001, p. 67.
Dáse conta da colaboración existente entre CDN e CDG para representar Os vellos non deben de namorarse en Madrid.
Tamén se mencionan os persoeiros que estiveron presentes na presentación da nova tempada do CDN. Así mesmo,
fálase do elenco artístico e da data e lugar da estrea desta representación. Acábase resaltando a colaboración do CDG
con outras institucións dramáticas non galegas como o CDN.

______, “Cerca de 400.000 títulos se presentarán en la Feria de Francfort”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 9 outubro, p. 56.
Indícase que a Xunta terá presencia institucional na Feira de Francfort, este ano centrada en Grecia, para promocionar a
industria editorial, os escritores e a literatura galegos. Por outra parte, coméntase que nesta edición participarán case
sete mil expositores provenientes de máis dun cento de estados, que xuntarán arredor de catrocentos mil títulos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Presentan ‘O Soño da razón’, ‘gran proyecto’ del audiovisual gallego”, El Correo
Gallego, “Comunicación”, 15 novembro 2001, p. 68.
Coméntase a presentación de O soño da razón, adaptación cinematográfica e televisiva de Azul cobalto (2001) de
Alfredo Conde, dando conta dos membros do equipo que participaron. Como principal pexa para a realización deste
proxecto centrado na vida do marqués de Sargadelos, cítase a consecución do financiamento (estimado en case cinco
millóns de euros), que se pretende tirar maioritariamente (80-90%) das canles privadas de televisión e das grandes
productoras estadounidenses.

______, “Comienza el I Congreso Cultural de A Terra Cha”, El Correo Gallego, “Cultura”, 16
novembro 2001, p. 74.
Sinálase que a primeira edición deste congreso se vai centrar na paisaxe e que vai contar con actividades como unha
visita ás fontes do Miño ou o recital de A Quenlla. Tamén indica que contará con conferencias de Chao Rego, Río
Barja, Pérez Moreira e Fernán Vello, que terán lugar en Rábade, o Castro de Viladonga e Vilalba. Ademais infórmase
de que está organizado pola Fundación Manuel María e que ten vocación anual.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “O lapis do carpinteiro’ se convierte en el libro gallego más traducido”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 1 decembro 2001, p. 71.
Indícase que Xerais anunciou que esta novela de Manuel Rivas é, trala súa aparición en xaponés, o libro galego máis
traducido da historia. Neste sentido, coméntase que anteriormente apareceron as versións castelá, catalana, xermana,
inglesa, portuguesa, francesa, italiana, turca, neerlandesa e norueguesa. Tamén se di que o orixinal galego superou xa os
55.000 exemplares vendidos, que Rivas vai recoller o día 18 do mesmo mes o premio Amnesty International na capital
belga pola mesma obra, e que a principios de 2002 se estreará a adaptación cinematográfica.

______, “La Asociación de Escritores en Lingua Galega debatirá en Vigo sobre el futuro de las
letras en Galicia”, El Correo Gallego, “Cultura”, 13 decembro 2001, p. 68.
Anuncia a celebración do IV Congreso de Escritores Galegos na cidade de Vigo entre o 14 e 16 de decembro no que,
segundo informa, se debaterá o futuro da literatura galega. Tamén recolle a información que a propia asociación dá en
rolda de prensa como adianto dos contidos do congreso e entre os que salienta a participación de Francisco Fernández
del Riego e Basilio Losada.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “El Consello da Cultura Galega editará la edición completa del Padre Sarmiento”, Diario
de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 21 decembro 2001, p. 70.
Infórmase de que o Consello da Cultura Galega emprenderá, baixo a dirección do seu secretario, Xosé Henrique
Monteagudo Romero, e coa guía dun consello científico posibelmente presidido por Manuel Díaz, a edición das obras
completas de frei Martín Sarmiento, inéditas nun 80%. Calcúlase que o traballo cristalizará en 25 ou 30 tomos de 1.500
páxinas de diversas ramas do saber. Así mesmo, sinálase que a edición se baseará nas copias encargadas en vida de
Sarmiento pola casa de Medina Sidonia e nos tres volumes no poder do Museo de Pontevedra.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

E. G., “Manuel María defiende el valor del gallego como fuente de personalidad”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 26 abril 2001, p. 24.
Infórmase da conferencia pronunciada por Manuel María no instituto Ramón Otero Pedrayo sobre a obra do escritor
que dá nome a este centro. Destácanse as súas reflexións sobre a lingua galega e sobre as creacións de Otero Pedrayo.
Finalmente, alúdese aos recordos expostos polo conferenciante en relación coa súa época estudiantil.

______, “La campaña de animación a la lectura logra 210 nuevos socios en la biblioteca de O
Rosal”, Faro de Vigo, “Baixo Miño/Louriña”, 26 maio 2001, p. 25.
Fálase da campaña de animación á lectura levada a cabo pola biblioteca do concello do Rosal. Amósase a satisfacción
da encargada destas instalacións, Montserrat Martínez Domínguez, polos resultados acadados. Ofrécense, ademais,
distintos datos sobre o número tanto de libros catalogados coma de lectores.

______, “María Magdalena avanza sus nuevos libros, que son cara y revés de la moneda”, Faro de
Vigo, 26 maio 2001, p. 22.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Adiántase a publicación de dúas obras da poetisa María Magdalena Domínguez, Tempo de chorar e Sueños de cristal.
Na última, prologada polo autor Medina con portada de José Crespo, segundo a autora fálase “de las ilusiones que ya
quedaron en el camino y se rompieron”, pola contra Tempo de chorar, en galego, contén vivencias dolorosas do seu
pasado. As dúas representan, segundo ela: “el anverso y reverso de una moneda”.

______, “Tui honra a la literatura y lengua gallega”, Faro de Vigo, “Baixo Miño/Louriña”, 26
maio 2001, p. 21.
Preséntanse as actividades levadas a cabo polo concello de Tui para promover a literatura e a lingua galega. Saliéntase
o éxito acadado tanto pola carreira “Correlingua 2001” como pola Feira do Libro e ofrécense diversos datos sobre un e
outro evento.

______, “Los libros salen a la calle”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 28 xuño 2001, p. 12.
Comézase salientando a iniciativa da Biblioteca Castrillón de sacar os libros á rúa para fomentar a lectura. Logo dise
cales son as clases de lecturas que prefire o público dependendo da súa idade. Finalízase comentando que este é o
primeiro ano que se leva a cabo unha iniciativa deste tipo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

E. P., “Pensar con liberdade e risco”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xaneiro 2001, p. 34.
Resáltase a aparición dun libro de homenaxe a Basilio Losada publicado pola Universidade de Barcelona baixo o título
de Ensinar a pensar con liberdade e risco (2000). Infórmase do contido da obra salientando o traballo de Prego, Isaac
Díaz Pardo, Manuel Rivas, Suso de Toro e Xosé Neira Vilas. Recóllense, ademais, as palabras coas que o Conselleiro
de Educación, Celso Currás, presenta o libro e remátase ofrecendo unha breve semblanza da traxectoria do
homenaxeado.

______, “Edicións Xerais publicou no 2000 un total de 250 títulos e ofrece no seu catálogo do
2001 máis de mil obras”, El Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 17 febreiro 2001, p. 75.
Coméntanse as cifras acadadas pola editorial Xerais no ano 2000, así como a amp la oferta que se pode atopar no seu
catálogo de 2001. Alúdese, ademais, á difusión das bases da nova edición do Premio Xerias de Novela e do Premio
Merlín de Literatura infantil. Saliéntase, por último, a recente presentación da obra Ébora (2000), de Xosé Carlos
Caneiro.

______, “Un Día das Letras para o cura de Fruíme”, O Correo Galego, “AFA”, 14 marzo 2001, p.
35.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Alusión á petición que fai o Clube de Periodistas Galegos en Madrid para solicitar que o Día das Letras Galegas do
2002 se lle adique a Diego Antonio Cernadas, cura de Fruíme, por coincidir coa data en que se celebran os 300 anos da
súa morte. Os xornalistas baséanse na importancia desta figura, ao que consideran o primeiro xornalista do século
XVIII, polo seu labor na defensa do noso idioma.

______, “Celanova rinde homenaje al Gaiteiro de Penalta, intérprete del poemario de Curros
Enríquez”, El Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 19 marzo 2001, p. 74.
Faise referencia á homenaxe que o Gaiteiro de Penalta, Manuel Castro González, recibiu no Concello de Celanova.
Infórmase das actividades levadas a cabo, así como da presencia de Faustino Santalices, fillo dun alumno do
homenaxeado. Destácase tamén a lectura dun poema de Curros Enríquez dedicado a este gaiteiro.

______, “A Agrupación de Libreiros da Coruña celebrará do 20 ó 23 a I Festa do Libro”, El
Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 18 abril 2001, p. 67.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Informa de que, con motivo da celebración do Día do Libro, os xardíns Méndez Núñez acollen durante catro días unha
ducia de casetas na I Festa do Libro que organiza a Agrupación de Libreiros da Coruña en colaboración co concello.

______, “Aberto o prazo das Xornadas de Lingua e Literatura da CIG”, El Correo Gallego, 20
abril 2001, p. 74.
Coméntase a celebración das XI Xornadas de Lingua e Literatura organizadas pola CIG e a AS-PG. Infórmase tanto da
duración deste encontro como dos temas que se analizarán. Así mesmo, saliéntanse os nomes de Manuel Ferreiro e
Pilar Pallarés por seren os conferenciantes encargados de abrir e pechar estas xornadas, respectivamente.

______, “Cita literaria”, O Correo Galego, “AFA”, 27 abril 2001, p. 29.
Preséntase o programa de actividades que se desenvolverán na XX Feira do Libro de Santiago de Compostela.
Saliéntase o protagonismo que van ter a poesía, a narrativa e a música. Remátase informando do calendario das feiras
que se celebrarán en distintas vilas galegas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Tentacións en liña”, O Correo Galego, “AFA”, 30 abril 2001, p. 16.
Recóllense as opinións expresadas polo escritor Xosé Chao Rego na XX Feira do Libro de Santiago de Compostela en
relación co estado actual da literatura galega, así como doutras cuestións de interese social. Ofrécese, ademais, unha
breve presentación da traxectoria profesional deste autor. Remátase comentando as visitas á Feira programadas para os
vindeiros días.

______, “Tres millóns de Cultura para a Asociación de Escritores en Lingua Galega”, O Correo
Galego, 5 maio 2001, p. 31.
Sinálase a concesión dunha axuda económica de tres millóns de pesetas que a Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo concedeu á Asociación de Escritores de Lingua Galega para promover a difusión da nosa cultura.
Recóllense as opinións que respecto a esta nova teñen Carlos Mella Villar, presidente da asociación de escritores, e
Xesús Pérez Varela, titular de Cultura.

______, “Miles de títulos en galego expóñense desde onte en Vigo na terceira edición do Salón do
Libro”, El Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 13 maio 2001, p. 70.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Alúdese á celebración do III Salón do Libro en Vigo, do que se ofrecen datos sobre o volume de obras expostas, a
organización e os obxectivos perseguidos coa mostra. Coméntase, así mesmo, a presencia no Salón de diversos
persoeiros da nosa cultura. Remátase sinalando algunhas das actividades organizadas para celebrar o Día das Letras
Galegas deste ano.

______, “Do libro á pantalla”, O Correo Galego, “AFA”, 30 maio 2001, p. 32.
Coméntase a adaptación cinematográfica da novela O lapis do carpinteiro (1998), de Manuel Rivas. Recóllense as
palabras coas que os productores, Julio Fernández Gayoso e Antón Reixa, presentaron a película en rolda de prensa.
Expóñense, a este respecto, datos referidos ao tempo de rodaxe, á historia narrada e á selección de actores.

______, “Na terra asoballada”/ “Cultura organiza un congreso sobre la vida y la obra de Ramón
Cabanillas en Cambados a partir del jueves”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/
“Sociedad-Cultura”, 4 xuño 2001, p. 31/p. 55.
Saliéntase a celebración en Cambados dun congreso sobre Ramón Cabanillas, organizado pola Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo. Entre os participantes resáltase o nome de Carlos Casares e Borobó.
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Así mesmo, detállase o programa previsto para estas xornadas. Remátase presentando algúns datos sobre a vida e a
obra do homenaxeado.

_____, “Cambados acogerá hoy el congreso sobre Cabanillas”, El Correo Gallego, “SociedadCultura”, 7 xuño 2001, p. 65.
Coméntase a organización en Cambados dun congreso dedicado a Ramón Cabanillas. Entre os participantes na primeira
xornada saliéntase a presencia de Carlos Casares, Manuel Vieites e Xosé María Dobarro. Infórmase, así mesmo, do
programa de actividades previsto e, finalmente, ofrécense diversos datos biográficos do homenaxeado.

______, “Se estrena en Vigo un documental sobre Castelao”, El Correo Gallego, “Cultura”, 28
xuño 2001, p. 76.
Dá conta da presentación do documental Castelao e os irmáns da liberdade, realizado por Xan Leira e que contou coa
colaboración do Concello de Vigo. Indica que na rolda de prensa o realizador subliñou que se trata da primeira
longametraxe documental da cinematografía documental, que levou catro anos de traballo e que conta
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ademais co testemuño de trinta persoas, entre as que se atopan Santiago Carrillo, Teresa Castealo ou Francisco
Fernández del Riego, entre outros.

______, “Abre a XXVII Feira do Libro de Vigo”, O Correo Galego, “AFA”, 4 xullo 2001, p.
34.
Princípiase sinalando que o escritor Xabier Ponte Docampo vén de inaugurar a XXVII Feira do Libro de Vigo. Tamén
se comenta que na primeira xornada firmaron libros Xosé Vázquez Pintor e Isaac Montero. Logo menciónase a posta en
marcha da Biblioteca Aberta que tenta promover a lectura entre os máis novos e saliéntase a presencia do libro galego
nesta Feira. Finalízase dando conta da inauguración en Pontevedra do III Salón do Libro Galego organizado pola AGE.

______, “Contacontos e música nos albergues do Camiño”, O Correo Galego, “Vacacións”, 14
xullo 2001, p. 14.
Dá conta do programa “Noites no Camiño” que organiza a Consellería de Cultura para animar as noites de verán nos
albergues galegos do camiño. Salienta que nel se inclúen actuacións musicais e coloquios de contadores de historias,
que teñen en común o feito de tratar asuntos relativos ás peregrinacións de Santiago e ás tradicións

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

xacobeas dende o punto de vista histórico, artístico e musical. Así mesmo, indica o nome dalgún dos contacontos e as
datas dalgunhas actuacións en distintos albergues.

______, “Cándido Pazó y Paula Carballeira participarán en el IIº Festival de Narradores Orales de
Segovia”, El Correo Gallego, “Cultura”, 16 xullo 2001, p. 60.
Informa de que Cándido Pazó e Paula Carballeira participarán xunto a outros escritores españois no IIº Festival de
Narradores Orais de Segovia. Así mesmo, sinala cales son as outras persoas que intervirán neste festival, subliñando
que José Campanari, xunto cos dous escritores galegos actúa regularmente nos locais de Santiago de Compostela. Por
outro lado, recolle a opinión do director deste festival, quen considera que o atractivo destas narracións reside na súa
orixe, por estar a medio camiño entre o teatro e a orixe da literatura.

______, “Cita de setembro”, O Correo galego, “AFA”, 19 xullo 2001, p. 35.
Princípiase informando da celebración en Celanova do Iº Congreso Internacional “Curros Enríquez e o seu tempo”.
Tamén se recollen as críticas do presidente do comité organizador deste congreso, Alonso Montero, sobre a escasa
atención que se lle presta a Curros en comparación con outros autores como Cela. Asemade este filólogo fala dos fins
que perseguen os organizadores destas xornadas. Por outra banda, coméntase que
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coincidindo co Congreso se vai inaugurar a casa-museo de Curros en Celanova. Termínase mencionado algúns dos
temas que se van tratar nestas xornadas.

______, “A Coruña, estrela”, O Correo Galego, “AFA”, 31 xullo 2001, p. 31.
Infórmase da inauguración da XXX edición da Feira do Libro da Coruña e menciónase que Alfredo Conde será o
encargado de ler o pregón, así como da participación doutros escritores. Tamén se recollen as verbas de distintos
organizadores da Feira, que destacaron a importancia deste acontecemento, e resáltase a porcentaxe de libros en galego
que haberá nesta edición.

______, “Auriense, unha oferta á tertulia”, La Región, “Cultura”, 17 agosto 2001, p. 10.
Faise eco das actividades organizadas pola asociación cultural Auriense entre as que destaca a conversa organizada con
Xosé Cid Cabido e a charla de Pilar García Negro sobre Castelao, ademais dalgúns recitais poéticos levados a cabo
baixo a organización desta asociación. Adianta outros proxectos como a elaboración dunha páxina web, aumentar o
número de socios e a celebración de faladoiros periódicos.
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______, “A colección de Basilio Losada estará na futura Biblioteca da Cidade da Cultura”, O
Correo Galego, “AFA”, 8 setembro 2001, p. 33.
Comézase sinalando que a Xunta vén de firmar un convenio polo que a colección bibliográfica de Basilio Losada
pasará a formar parte da futura Biblioteca e Hemeroteca de Galicia situada na Cidade da Cultura. Tamén se destaca a
importancia que ten esta biblioteca para a literatura galega ao conter dende primeiras edicións dos clásicos galegos ata
libros editados en América. Finalízase destacando que esta colección abrangue toda a literatura galega do século XX.

______, “Currás define a Del Riego como símbolo do galeguismo nunha homenaxe na súa vila
natal”, O Correo Galego, “AFA”, 4 novembro 2001, p. 48.
Cítase a participación do conselleiro Celso Currás no acto que serviu para que o Concello de Lourenzá nomease fillo
predilecto ao presidente da RAG, Fernández del Riego, e para presentar Vivir unha vida, biografía do homenaxeado da
que se tirou un milleiro de exemplares, moitos dos que serán distribuídos polos centros educativos galegos.
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______, “Pecha ‘Galeusca 2001’ cun chamamento polos dereitos lingüísticos e culturais”/ “Los
escritores de Galeusca reclaman respeto para los derechos lingüísticos y culturales”, O Correo
Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 5 novembro 2001, p. 18/p. 67.
Coméntase que vén de se clausurar na Cidade do Teucro a decimoitava edición de Galeusca co chamamento unánime
para un maior respecto á diversidade cultural e lingüística. Así mesmo, indícase que tanto Miguel Anxo Fernán-Vello
coma Xavier Seoane defenderon a necesidade de preservar a lingua galega, o primeiro con argumentos identitarios e o
segundo con razoamentos ecoloxistas. Tamén se indica que o encontro contou cunha sesión de lectura de textos líricos e
narrativos a cargo dun grupo de nenos cataláns, galegos e vascos.

______, “Galicia terá un estudio da súa industria editorial e de hábitos de lectura dos galegos”, El
Correo Gallego, “Cultura”, 15 decembro 2001, p. 67.
Nova sobre a presentación do estudio que, baixo a dirección de Víctor Freixanes, van implementar a Real Academia
Galega e mais a Universidade de Santiago de Compostela, co financiamento da Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
sobre a lectura e a industria editorial en Galicia. Indícase que a tarefa será realizada en dous anos e dúas fases e que
incluirá a elaboración dun mapa de hábitos de lectura e de uso das novas tecnoloxías da
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información. Así mesmo, sinálase que Germán Sánchez Ruipérez, presidente da Fundación, declarou que a utilidade
futura do galego ha de depender da capacidade para responder aos retos que o futuro lle opoña.
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E. R., “A maxia de Antón Risco fica en Ourense”, La Región, “Ciudad”, 23 maio 2001, p. 14.
Alúdese ao acto celebrado no Campus de Ourense no que se descubriu unha placa dedicada á memoria de Antón Risco.
Coméntase o traballo levado a cabo pola Fundación Risco, o Concello de Ourense e as tres universidades galegas para
que esta homenaxe fora posíbel. Así mesmo, saliéntase a presencia no acto de persoeiros tanto da política ourensá coma
da intelectualidade galega.

______, “Don Ramón’, memoria creativa”, La Región, “El año de Otero Pedrayo”, 23 xuño 2001,
pp. 14-15.
Princípiase sinalando a celebración dun congreso sobre Otero Pedrayo que está organizado polo Centro Cultural
Simeón. Cualifícanse estes actos de “acontecemento de trascendencia social” e menciónanse os nomes de distintos
persoeiros que participarán neste congreso. Asemade, recóllense as verbas de Manuel Fraga coas que caracteriza a
Otero como “un intelectual dos máis comprometidos coa realidade da súa terra”. Logo fálase da visita que os
participantes do congreso realizaron ao pazo-museo de Trasalba e resúmese cada unha das dez intervencións que
tiveron lugar na primeira xornada deste congreso.

______, “La oferta cultural tiene su precio”, La Región, “Ourense”, 19 novembro 2001, p. 6.
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Nesta referencia aos custos económicos das actividades culturais, calcúlase que o prezo medio dunha compañía
dramática galega é de arredor de 1.800 euros, cantidade seis veces inferior ao dunha compañía do resto do estado,
mentres que as sesións de contacontos rolda os 120 ou 180 euros. Tamén se indica que as actuación destes últimos en
locais como cafeterías non adoitan ser moi rendíbeis pero son programados por razóns de prestixio.

______, “Rairiz fai xustiza con Tovar”, La Región, “Ourense”, 3 decembro 2001, p. 4.
Dáse conta do acto de homenaxe que o Concello de Rairiz de Veiga lle rendeu a Antón Tovar consistente no
nomeamento como fillo predilecto, no bautizo da biblioteca municipal co seu nome e na colocación dunha placa na casa
na que naceu. Como razóns para este recoñecemento apúntanse “o amor a Galicia, a defensa da liberdade e a
solidariedade cos oprimidos”. Tamén se sinala que estiveron presentes persoeiros de diferentes campos como Carlos
Casares, Anxo Quintana, Vázquez-Monxardín, Suárez Canal e Segundo Alvarado.

______, “Apoio indiscutible”/ “Barreiro quere ‘luz e taquígrafos’ para ‘conectar’ a Academia coa
sociedade”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 21 decembro 2001,
p. 31/p. 67.
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Infórmase de que a Real Academia Galega escolleu nunha xuntanza que durou só un cuarto de hora a nova directiva,
composta por Xosé Ramón Barreiro (presidente), Salvador García-Bodaño (vicepresidente), Manuel González
(secretario), Andrés Fernández-Albalat (tesoureiro) e Antonio Gil Merino (arquiveiro-bibliotecario). Así mesmo,
indícase que Barreiro declarou que o seu mandato ía estar rexido pola continuidade respecto ao de Del Riego e pola
atención ás necesidades e demandas sociais, ás que a Academia lle debe dar cumprida resposta.
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E. V. P., “Espasa-Calpe abre hoy en Vigo la primera Casa del Libro de Galicia con 90.000
títulos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 xuño 2001, p. 32.
Alude á apertura que Espasa-Calpe fixo da Casa do Libro en Vigo, indicando ademais que non se desbota crear unha
segunda na Coruña e que se ten previsto abrir vinte locais máis en España. Sinala que este novo establecemento ten
90.000 títulos á venda e que dentro dun ano espera ter 150.000, dos que 12.000 serán galegos. Finalmente expón que
dispón dunha cafetería na que se poden consultar os libros, ademais dunha galería de exposicións e un auditorio para
contacontos.
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Eiré, X. M., “A equipaxe chea de libros”, A Nosa Terra, nº 997, “Guieiro Cultural”, 27 xullo
2001, p. 25.
Recóllense varias recomendacións literarias agrupadas por bloques temáticos. Así, nos libros de viaxe saliéntasen as
últimas publicacións de Xerais. Na narrativa preséntase un amplo abano que inclúe dende novelas negras ata outras
sobre as lembranzas da infancia. No ensaio destácanse obras de autores clásicos, como Otero Pedrayo, xunto a outros
máis novos que presentan unha gran variedade temática: política, literatura, problemas lingüísticos... Na poesía
sobresaen as obras de autores novos xunto ás antoloxías de autores consagrados. Finalmente, dáse conta das últimas
novidades en literatura infantil e xuvenil.
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Espasandín Domínguez, M. Carmen, “Sede”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 1 agosto 2001, p. 10.
Relato de Mª Carmen Espasandín Domínguez (Zas, 1963) no que unha mu ller lembra os acontecementos que fixeron
que perdera o seu fillo e a súa mellor amiga, feitos dos que se sente culpábel.
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Espinoso, S., “Un afilador convertido en poeta”, La Región, “Publicación”, 15 febreiro 2001,
p. 12.
Comentario sobre o volume titulado O afiador de Cria e poeta de maior (2000), de Xosé Fernández, no que se sinala
que é unha autobiografía escrita en verso. A seguir, alúdese, brevemente, a algunhas das anécdotas que aparecen na
obra.
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Esteruelas, Bosco, “Manuel Rivas recoge el Premio de Amnistía Internacional en Bruselas”, El
País, “La Cultura/Espectáculos”, 10 decembro 2001, p. 40.
Alude ao recoñecemento da obra de Manuel Rivas, O lapis do carpinteiro (1998), como novela que fai unha gran
defensa dos dereitos humanos, polo que se lle entregou ao autor o Premio de Amnistía Internacional en Bruxelas. Indica
o nome dos compoñentes do xurado e salienta que esta obra se traduciu xa a dezaseis idiomas e que proximamente será
publicada en máis países. Así mesmo, ademais de apuntar algo sobre o argumento, destaca que esta novela acaba de ser
adaptada ao cine por Antón Reixa e Xosé Morais. Finalmente fai un recorrido pola obra e polos numerosos premios
deste autor.
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Estévez, A., “Trinta vidas de cinema ao redor de Castelao”, A Nosa Terra, nº 994, 5 xullo 2001, p.
32.
Tras mencionar a relación que tivo en vida Castelao co cine, dáse conta da estrea da película-documental Castelao e os
irmáns da liberdade que se centra na figura do escritor rianxeiro. Tamén se mencionan os nomes de moitos dos
entrevistados para realizar este filme e sinálase que a longametraxe está divida en dúas partes, marcando a división a
Guerra Civil. Finalízase, recollendo as palabras do director, Xan Leira, que afirma que espera que a película teña mellor
acollida en Arxentina que en España porque “alí o público está habituado a este xénero.”
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Estévez, P., “Expertos de toda Galicia analizan en Cambados la obra de Ramón Cabanillas”, El
Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 8 xuño 2001, p. 75.
Infórmase da celebración dunhas xornadas dedicadas á figura de Ramón Cabanillas. Ofrécese un breve resumo das
intervencións de Francisco Fernández Rei, Carlos López Bernárdez, Carlos Casares, Pío Cabanillas e Manuel Fraga.
Finalmente, menciónase o nome dalgunhas das personalidades do eido da política e da cultura galega que asistiron ao
acto de apertura.
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Estévez, Manuel, “Oporto acogió el II Congreso de Cultura Popular portugués-galaico”, Galicia
en el Mundo, nº 443, “Sociedad”, 24-30 setembro 2001, p. 32.
Nova datada no Porto na que se informa da celebración da segunda edición deste congreso que ten como finalidade o
achegamento cultural entre Galicia e o norte de Portugal. Coméntase que nesta xeira tivo unha temática máis aberta que
na primeira, máis centrada na literatura, xa que abrangueu tamén aspectos musicais e antropolóxicos.
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Europa Press, “Alonso Montero pide para el Congreso de Curros el mismo apoyo otorgado a
Cela”, El Correo Gallego, “Cultura”, 19 xullo 2001, p. 74.
Dáse conta da presentación do I Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu tempo que se celebrará a mediados de
setembro en Celanova. Tamén se recollen as verbas de Alonso Montero que pediu que este congreso tivese a mesma
resonancia que as actividades da Fundación Cela e explicou cáles son os obxectivos que se perseguen con este congreso
sobre Curros. Logo menciónanse as distintas institucións que participan na organización destas xornadas e coméntanse
algúns dos temas que se tratarán neste congreso. Finalízase falando das actividades paralelas como son as presentacións
de publicacións.

______, “La Asociación galega de Editores critica las desigualdades en el apoyo a la edición”, El
Correo Gallego, “Sociedad”, 23 outubro 2001, p. 76.
Faise eco das críticas da Asociación Galega de Editores contra a Dirección Xeral de Política Lingüística, a quen fai
responsábel única do favoritismo e arbitrariedade que rexen a repartición de axudas económicas ás editoriais.

______, “Predilección por Tovar”, O Correo Galego, “AFA”, 3 decembro 2001, p. 17.
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Noticia sobre a declaración de Antón Tovar como fillo predilecto de Rairiz de Veiga nun acto que contou coa presencia
de alcaldes limegos, de deputados esquerdistas do parlamento autónomo, do senador Anxo Quintana e de diversos
representantes do tecido cultural como Carlos Casares, presidente do Consello da Cultura Galega. Ademais indícase
que Tovar declarou que seguía escribindo a man e que o facía tanto en castelán coma en galego, e engádese que
lembrou especialmente á súa dona e a Víctor Campio.
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Eyo, María G., “Treinta expertos homenajearán en un congreso a los exiliados gallegos”, El
Mundo. Galicia, “Galicia/Cultura”, 24 xaneiro 2001, p. 9.
Destácase a celebración do congreso “O exilio galego 1936-1975” organizado pola Universidade de Vigo e polo
concello pontevedrés. O encontro preséntase como unha homenaxe aos exiliados galegos. Remátase aludindo ao
contido da conferencia inaugural de Isaac Díaz Pardo.

______, “Tertulia con el poeta del silencio”, El Mundo. Galicia, “Galicia/Sociedad”, 4 febreiro
2001, p. 8.
Alúdese á publicación do libro Neste silencio (2000) co que se homenaxea a Uxío Novoneyra. Menciónanse os nomes
de Ignacio Castro, Xaime Domínguez, Alberto Sucasas, Antón Sobral, Gonzalo Trasvach e Manuel María como
participantes na conversa que deu orixe a esta obra. Así mesmo, recóllense algunhas das súas opinións sobre a obra de
Novoneyra e finalmente, alúdese á intención dos autores citados de continuar noutro intre a súa conversa.

______, “Catoira recordará la resistencia cultural contra el franquismo”, El Mundo. Galicia,
“Galicia/Sociedad-Cultura”, 18 marzo 2001, p. 9.
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Anúnciase a celebración en Catoira dunhas xornadas sobre a resistencia cultural no franquismo, que van ter lugar no
Ateneo do Ullán. Comézase salientando a intervención de Gonzalo Bouza Brey e alúdese ao labor levado a cabo dende
o Ateneo do Ullán durante a dictadura. Finalmente, cítase o nome do profesor Alonso Montero por ser o conferenciante
que abrirá este encontro.

______, “Una fiesta de la poesía conmemorará el centenario de Amada Carballo”, El Mundo.
Galicia, “Galicia/Cultura”, 1 abril 2001, p. 9.
Destácase a celebración en Pontevedra dunha festa da poesía coa que se homenaxeará a Luís Amado Carballo.
Ofrécese, ademais, unha breve semblanza da traxectoria persoal e profesional deste autor e preséntase o programa de
actividades culturais que terán lugar nos vindeiros meses na vila pontevedresa.

______, “El poeta que escribía en periódicos”, El Mundo. Galicia, 26 maio 2001, p. 8.
Infórmase da exposición fotográfica coa que se conmemora o centenario do nacemento de Amado Carballo. Tras
comentar as poucas testemuñas gráficas que se conservan deste autor, preséntanse algúns dos acontecementos da súa
vida máis salientábeis, así como algúns dos traballos levados a cabo en distintos eidos.
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F. B., “La Feria del Libro empieza el sábado en el Cantón”, La Opinión, “Ferrolterra”, 10 maio
2001, p. 20.
Informa do lugar e das datas nas que se celebrará a Feira do Libro de Ferrol, indicando ademais que este ano será
inaugurada polo lingüista Valentín Arias e que contará coa participación de dezaoito editoriais e librerías. Así mesmo
dá conta de que este certame ofrecerá actividades culturais para os nenos e sinala que a organización da feira deste ano
adiantou un mes a súa realización para facela coincidir coa celebración do Día das Letras Galegas.
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F. F., “Méndez Ferrín: ‘Ébora’ é un sutil entrelazo de ideas, personas e dicires maxistrais”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 5 abril 2001, p. 44.
A nova informa da presentación da novela Ébora (2000) no Club Faro de Vigo, coa participación de Xosé Carlos
Caneiro, Manuel Bragado e Méndez Ferrín, quen lembrou que a novela fora agraciada asemade cos premios Eixo
Atlántico e Blanco Amor e gabou o dominio do ritmo e a riqueza lingüística e de personaxes. Tamén se cita que
Bragado subliñou o momento doce que está a vivir a literatura galega e que leu a alocución de Manuel Rivas, ausente
do acto. En columna á parte, recóllense as declaracións en que o autor afirma que os seus libros non son recomendados
no sistema educativo por culpa do seu volume.
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F. P. L., “Unidas pola guerra”/ “Agosto del 36’ e ‘Expediente Artieda’ levan ó castelán a memoria
galega da Guerra Civil”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 6 decembro
2001, p. 35./p. 68.
Co gallo da aparición na colección “Alianza Ficción”, que xa fora acubillo doutras obras da nosa literatura, das versións
españolas de Agosto do 36, de Fernández Ferreiro, e de Expediente Artieda (2000), de Rei Núñez, indícase que ambas
presentan dúas coincidencias: ser premiadas co Xerais e tratar sobre a Guerra Civil. Canto á temática, sinálase tamén
que foi utilizada por outros autores como Carlos Casares ou Manuel Rivas. Así mesmo, infórmase que a novela de
Fernández Ferreiro foi un éxito de vendas xa que tirou sete edicións en galego. De por parte, coméntase que a súa
traductora foi Torres París, dato que non consta na obra de Rei Núñez, da que se destaca a utilización do topónimo
deturpado La Coruña.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fachado, M. A., “El Barbero Municipal’ e Castelao”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
16 xullo 2001, p. 26.
Infórmase da edición facsimilar do xornal El Barbero Municipal a cargo de Ediciós do Castro e auspiciada por Isaac
Díaz Pardo e Xosé Luís Axeitos. Tamén se comenta o enfrontamento que existía entre este xornal e Buenas Noches, e
destácase a importancia que tivo para a formación de Castelao a súa colaboración neste diario. Logo, saliéntase a
relevancia desta publicación para estudiar a historia de Rianxo de principios do século XX e acábase mencionando a
distintos colaboradores deste xornal como Arcos Moldes, Eduardo Dieste ou Vicente Risco.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fernández, J. J., “Neira Vilas y Méndez Ferrín acudirán hoy a las IV Xornadas de Catoira”,
Diario de Arousa, “Catoira/A Illa”, 3 agosto 2001, p. 21.
Dáse conta dos actos que se van realizar nas IV Xornadas de Catoira na Historia. Así, menciónase a celabración dunha
mesa redonda sobre “Escribir nos xornais en dictadura. (A lectura entre liñas)”, na que participará Borobó, Víctor
Fernández Freixanes e Margarita Ledo Andión. Tamén se comenta a celebración dun coloquio titulado “O escritor na
resisitencia” e no que intervirán Neira Vilas, Méndez Ferrín e García Bodaño.

______, “O escritor na resistencia’ centró el coloquio de Neira Vilas y Ferrín”, Diario de Arousa,
“Catoira/A Illa”, 4 agosto 2001, p. 21.
Princípiase destacando a celebración dun coloquio titulado “O escritor na resistencia” dentro das IV Xornadas de
Catoira na historia. Tamén se informa dos actos que se van realizar como a mesa redonda sobre “A Canción protesta e o
teatro”, o itinerario literario pola obra de varios autores galegos ou o recital póetico coordinado por Xosé Ramón
Fandiño. Termínase salientando que a clausura correrá a cargo de Francisco Fernández del Riego.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fernández, Afonso, “Editado un novo libro que recupera a memoria de Johán Carballeira”, A
Comarca do Morrazo, nº 99, “Cultura”, 27 xaneiro 2001, p. 28.
Reproducción da información sobre Páxinas galegas (A Nosa Terra, 2000), de Johan Carballeira e editado por Xosé
Manuel Millán Otero, aparecida neste xornal o 15 de decembro de 2000, co título “Xosé Manuel Millán recupera a obra
en prosa de Johán Carballeira”, xa descrita no apartado V. 1 do Informe de literatura 2000.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fernández, Carlos, “Ferro, amante de Cernuda y amigo de Lorca”, La Voz de Galicia, “Los
domingos de la Voz. Historias de emigrantes”, 19 agosto 2001, p. 17.
Recóllense os feitos máis sobresaintes da vida deste poeta galego chamado Serafín Ferro. Así, menciónase a súa vida
bohemia en Madrid e aos numerosos escritores que tratou. Tamén se fai referencia ás súas participacións no grupo
teatral Keltya e na revista Nova Galiza, e destácase que no seu exilio en México seguiu colaborando en revistas
literarias e mesmo no cine.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fernández, Lisi, “El pregonero”, Atlántico Diario, “Verano 2001”, 4 xullo 2001, p. 29.
Coméntase o pregón inaugural lido por Xabier Puente Docampo na apertura da XXVII Feira do Libro de Vigo.
Destácase a importancia que tivo a literatura para este autor e reprodúcense as definicións de “libros” e “lectura” que
propuxo Docampo.

______, “Los libros inundan la Alameda”, Atlántico Diario, “Verano 2001”, 4 xullo 2001, p.
29.
Dáse conta da inauguración da XXVII Feira do Libro de Vigo e menciónanse os numerosos escritores que participarán
nesta edición. Tamén se destaca o interese desta Feira por fomentar a lectura mediante a Biblioteca Aberta e remátase
loando as melloras organizativas desta edición.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fernández, Xurxo, “Resplandor y tiniebla”, El Correo Gallego, “Xente nosa”, 30 abril 2001,
p. 72.
Artigo misceláneo que, dende unha perspectiva de prensa rosa, trata as relacións da Bela Otero. Así mesmo, comenta
que Borobó é un dos máximos coñecedores da súa figura e que Carmen Posadas vén de publicar unha novela sobre a
súa época de decadencia.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fernández Blanco, Rocío, “Prisioneiro dun réxime”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 17 agosto 2001, p. 12.
Relato de Rocío Fernández Blanco (Ourense, 1985) no que se recrea a perda da inspiración dun escritor galego nos
anos 40 trala súa emigración-exilio a América, achegándonos aos seus pensamentos da necesidade que a Terra tiña das
súas palabras, ante o que non se poderían deter pola falta puntual de inspiración.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fernández Naval, F. X., “Lázaro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 xullo 2001, p. 27.
Artigo conmemorativo do primeiro cabodano da morte de Valente. Nel descríbese unha paisaxe e faise mención da
tumba espida que cobre os restos do poeta.

______, “Arquetipo”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 10 agosto 2001, p.
12.
Relato de Francisco X. Fernández Naval (Ourense, 1956) que se centra na figura dun vello que, malia a súa idade,
segue gobernando as súas terras dende o pazo no que viviu toda a vida, e onde comeza a se facer consciente da perda de
dominio que está padecendo pouco a pouco e a proximidade da morte. Acompáñase cunha ilustración de Leandro.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Ferreiro, Lorcho, “O niño do esquío”, O Norte, “Opinión”, decembro 2001, p. 2.
Narración que nos presenta un esquío que cumpre perfectamente coas súas tarefas, de modo que acha un buraco para o
inverno que aprovisiona suficientemente de alimentos. A pesar de estar a vivenda nunha árbore retorta e de difícil
acceso, un grupo de homes decide cortala e deixa, consecuentemente, ao esquío sen fogar.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Figueiras Torea, Óscar, “Naufraxio”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 10
agosto 2001, p. 13.
Relato no que se narran os duros momentos polos que pasa un naúfrago ata que é rescatado, centrándose nos
pensamentos que pasan pola súa cabeza nun tempo que se fai eterno.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Flores, Jesús, “El ‘rocky’ de A Pastoriza”, La Voz de Galicia, “El ocio d... Fugas”, 15 setembro
2001, p. 7.
Faise referencia ao pasado como boxeador de Carlos G. Reigosa e reprodúcense unhas verbas deste escritor nas que
reflexiona sobre os motivos que o levaron a achegarse ao boxeo. Remátase cunha breve sinopse da vida e obra de
Carlos G. Reigosa.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fonte, Ramiro, “Orfeo no metro”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 27
agosto 2001, p. 8.
Relato de Ramiro Fonte (Pontedeume, 1957) no que un xornalista-voyeur relata o seu encontro cunha fermosa muller
no metro en Londres e como, despois de seguila polas profundidades das plataformas subterráneas, non é capaz de
achegarse a ela cando o chama. Acompáñase o relato coa ilustración de José Tomás.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Forján, Emilio, “O grupo Afonso Eanes propón a Avelino Pousa como Fillo Predilecto de A
Baña”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 3 abril 2001, p. 13.
Faise saber que a asociación cultural negreiresa Afonso Eanes, que ten como ámbito de actuación toda a bisbarra da
Barcala, solicita que o Concello da Baña outorgue a Avelino Pousa Antelo o nomeamento de fillo predilecto. Así
mesmo, sinálase que a mesma asociación propón homenaxear a Xosé Luís Pensado Tomé, Avelino Pousa Antelo, a
Unión Barcalesa da Habana e a localidade arxentina de Serzedo bautizando cos seus nomes as rúas novas de Negreira.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fraga, J., “La actividad editorial en gallego descendió un 5% en el año 2000”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 9 outubro 2001, p. 66.
Dáse conta de que o descenso no número de libros publicados en galego do ano 2000 afectou sobre todo á iniciativa
pública. Seguidamente, compárase a situación co resto do estado e indícase que as referencias do ISBN dos libros en
galego representan unicamente o 2% do total estatal, que suman un 81% menos que os publicados en catalán e que se
distancian do libro vasco en sentido negativo. Tamén se dá como dato preocupante o feito de que a tiraxe media se
reducise un 7%, ata atinxir os 3.760 exemplares. Alén disto, indícase que a maioría da producción se centra nas
provincias da Coruña, Pontevedra, Madrid e Barcelona e que os selos que deitaron máis dun cento de novidades foron
Xerais, Anaya e Rodeira-Edebé. Por outra parte, cítase que a tensa situación política internacional prexudicará a Feira
de Frankfurt.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fraga, Jesús, “Los espacios sobre libros pierden peso en las televisiones europeas”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 23 agosto 2001, p. 20.
Dáse conta da desaparición nas televisións europeas dos programas dedicados aos libros como o de Bernard Pivot en
Francia ou o de Reich Rannicki en Alemaña. Deste último destácase a importancia que tivo na difusión de libros como
Corazón tan blanco, de Javier Marías, ou O lapis do carpinteiro (1998), de Manuel Rivas. Tamén se comenta a única
experiencia que deste tipo de programas houbo en Galicia como foi A trabe de ouro de Víctor Freixanes. Finalízase
destacando a escasa audiencia que teñen os programas literarios españois.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fraga, Xesús, “A lenda da Fonte do Souto”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 4 agosto 2001, p. 10.
Relato de Xesús Fraga (Londres, 1971) que recrea a lenda do home que toleou ao tentar atopar unha doncela no claro
do bosque. Cóntase como este labrego, despois de ser feliz e estar namorado da doncela que un día lle apareceu no claro
do bosque, quixo facela baixar ata a aldea guiándose por unha corda atada á saída do bosque. Non conseguiu atopala
porque comezou a chover de tal xeito que se perdeu e foi arrastrado pola auga para nunca máis vela e tolear. A
ilustración é de José Tomás.

______, “O ensaio escrito en galego supera en títulos á narrativa”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
29 agosto 2001, p. 21.
Princípiase salientando o gran número de ensaios que se publican ao ano en Galicia e a importante presencia da
Administración nesas publicacións. Logo recóllese unha definición de “ensaio” e destácase a relevancia que acadan os
libros dedicados ao Día das Letras Galegas e á literatura medieval. Ademais inclúense as opinións de Manuel Bragado
e Carlos Casares sobre este xénero literario e remátase facendo referencia á creación por parte de Xerais dunha
colección dedicada ao ensaio.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Narrativa e antoloxías de poesía marcan as novidades literarias”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 4 setembro 2001, p. 26.
Comézase destacando o nome de diversos autores que acaban de publicar libros de narrativa galega como Bieito
Iglesias, Xosé Fernández Ferreiro, Francisco Calo Lourido, Manuel Veiga ou Lois Carballal. Tamén se informa da
publicación das dúas últimas obras de Marilar Aleixandre, gañadoras de dous premios literarios e dáse conta da
publicación de biografías e diccionarios. Asemade destácanse as publicacións que se van facer de Manuel Lourenzo e
remátase mencionando algunhas das antoloxías e obras completas que se van publicar como as de Manuel María ou
José Ángel Valente.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Franco, C., “Los arquitectos le devuelven a Díaz Pardo el título que la historia le robó”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 8 xuño 2001, p. 21.
Coméntase que o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia escolleu a Isaac Díaz Pardo para ser o seu primeiro
colexiado de honra por aplicar unha visión industrial a unhas obras de arte que remataron por se converter en imaxe e
símbolo do noso país.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Franco, F., “Bragado: “Galicia é un país de emigrantes e náufragos que vive un sono anestésico
forzado”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10 marzo 2001, p. 46.
Información sobre un acto organizado por Xerais para promocionar a saída de A man dos paíños (2000) que contou coa
participación de Manuel Rivas, Manuel Bragado, Rómulo Sanjurjo e Xosé Manuel Muñiz. Coméntase que a lectura de
fragmentos da obra por parte do autor, acompañado ao acordeón por Sanjurjo, foi precedida polas respectivas alocucións
de Bragado e Muñiz, presidente de AETINAPE. Cítase que este centrou o seu discurso na visión crúa e realista que
Rivas ofrece da vida dos mariñeiros, cualificados como novos “parias”, e nos graves problemas que desacougan o sector
naval. Así mesmo, dáse conta de cómo Bragado calibrou a totalidade da obra do coruñés, facendo fincapé no xeito de
inquirir no máis profundo da personalidade humana, e cómo criticou a sangría que supón para Galicia o caudal continuo
de vidas segadas polo mar.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Franco, Cristina, “La ciudad bate su récord de asistencia al teatro con cerca de 66.000 personas”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 11 decembro 2001, p. 15.
Balance da asistencia de público ás representacións teatrais celebradas nas salas e teatros coruñeses destacando o
aumento en case vinteunha mil persoas durante o presente ano. Considérase que un factor fundamental é o mecenado da
Fundación Caixa Galicia e Caixanova, ademais de apuntar que é o Teatro Rosalía de Castro o máis dinámico e no que
se representaron as pezas con máis asistencia de público. En cadro a parte tamén se fai referencia ao teatro infantil, ao
que se lle outorga tanta importancia como ao de adultos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Franco, Dionisio, “Todo a punto en Ribadeo para las jornadas de la IX edición de ‘Mar por
medio”, La Comarca del Eo, 4 agosto 2001, p. 7.
Infórmase de que o obxectivo destas xornadas será coñecer a imaxe que se ten dos galegos no exterior, para o que se
contará con especialistas como Catherine Davies (Universidade de Manchester), Ildidó Szijj (Universidade de Budapest),
Jack Hill (Universidade de Essex), Kirsty Hooper (Universidade de Oxford) ou Richard Hitchcock (Universidade de
Exeter).

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Franco, Fernando, “El libro gallego mira al exterior”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 231, 20
outubro 2001, p. 1.
Explica as razóns do éxito da editorial Nova Galicia, fundada en 1984, así como do seu proxecto “Artistas Gallegos”,
do que a amplitude de reproduccións nas obras fai que noutros países se considere “una gran aportación al arte desde el
punto de vista editorial”, e faise eco das declaracións do seu fundador, Carlos Pulgar, que fundamenta o éxito da súa
empresa na proxección ao exterior, aínda que para iso deban abrirse ao castelán, inglés ou calquera idioma que poida
editar con visos de rendibilidade. Así mesmo, fai un repaso pola historia das editoriais viguesas, cidade na que,
paradoxalmente, malia non ter un índice de lectura moi alto, se asentan unha boa parte das empresas editoras galegas,
entre elas, Ir Indo, Galaxia, A Nosa Terra, Xerais e a propia Nova Galicia.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Franco Grande, Xosé L., “Sarmiento”, La Voz de Galicia, “Solaina”, 7 xuño 2001, p. 15.
Confirmada a nova de que o Día das Letras Galegas do ano 2002 será dedicada a frai Martín Sarmiento, salienta a
relevancia desta festividade para a nosa literatura, xa que con tal motivo sairán do prelo numerosas edicións que nos
axuden a coñecer un pouco mellor a este autor e a súa obra.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fuente, S. de la, “La ‘galeguidade’ ourensana recuerda a Otero Pedrayo en el 25 aniversario de su
muerte”, Faro de Vigo, “Ourense”, 23 xuño 2001, p. 27.
Dáse conta da celebración dunhas xornadas dedicadas á figura de Ramón Otero Pedrayo e organizadas no edificio
Simeón. Tamén se recollen as verbas de Homero Pérez Quintana, que destacou a importancia de Otero Pedrayo para
Galicia. Por último, menciónanse outros participantes neste congreso.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fuente Freire, María de la, “Soñar, vivir”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 31 agosto 2001, p. 12.
Relato de María de la Fuente Freire no que unha indixente fala sobre os seus soños e a súa realidade cotiá, sobre a
indiferencia da xente que ao pasar non se percata de que existe e tamén da causa, que non chega a aclarar do que a
levou a esa situación, da que aínda segue pensando que é un soño do que non pode saír.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

G. F., “Cumpliendo objetivos”, El Progreso, “Especial”, 4 setembro 2001, p. 38.
Póñense de manifesto os obxectivos da Asociación Francisco Lanza de potenciar a cultura e a lingua galega. Deste
xeito, fálase das orixes desta asociación e das actividades que desenvolveron dende o seu inicio como a organización
dos cursos de lingua e literatura galega, da feira do libro ou de representacións teatrais. Tamén se mencionan as
actividades que están facendo na actualidade como a organización do Día das Letras Galegas, a promoción dos
humoristas galegos ou a publicación dun novo número da revista Cadernos Ribadenses.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

GM, “Amarelo asiste en Ginebra al homenaje de ‘A Nosa Galiza’ a José Ángel Valente”, Galicia
en el Mundo, nº 442, “Comunidades galegas”, 30 abril-6 maio 2001, p. 22.
Dáse conta da homenaxe que se vén de celebrar en Suíza ao poeta ourensán José Ángel Valente. Tamén se menciona a
presencia nos actos de diversas autoridades e fálase da exposión “Cantigas de Alén” e da presentación do libro
Homenaxe a José Ángel Valente. Termínase mencionando as conferencias e as actuacións musicais que clausuraron os
actos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

G. P., “Palabras que non levará o vento”, El Progreso, “Comarcas”, 9 agosto 2001, p. 27.
Anuncia a apertura da sexta edición da Feira do Libro de Viveiro que este ano contará con Antón Cortizas, gañador do
premio Merlín de literatura infantil, como pregoeiro. Así mesmo, resume a traxectoria deste escritor, enumera algunhas
das actividades que se teñen previsto realizar e augura un bo resultado para esta sexta edición, baseándose no balance
positivo que o evento deixou en edicións anteriores.

______, “Mondariz revive la historia de ‘la lengua de las mariposas”, Faro de Vigo, “CondadoParadanta”, 15 agosto 2001, p. 16.
Dáse conta da homenaxe que con motivo da proxección de A lingua das volvoretas vén de facer a Asociación de
veciños Xabriña ao profesor republicano Luís Soto. Tamén se comentan as similitudes e diferencias existentes entre
este profesor e o protagonista da película, ademais de lemb rarse o labor de Soto no exilio e o seu retorno á Galicia
democrática.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Galdo, Fausto, “As vilas de Rosendo”, El Ideal Gallego, “La Galería”, nº 173, 30 setembro 2001,
p. 5.
Comenta as louvanzas a Curros Enríquez que o articulista vén de escoitar por parte de dezasete expertos na obra do
poeta de Celanova. Tamén fala do pobo natal de Curros e da súa posíbel orixe, para rematar comentando a poesía “A
Virxe do Cristal” que Curros lle dedicou a unha imaxe da súa localidade natal.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

García, R., “Sarmiento, o primeiro defensor do galego, protagonista do Día das Letras do 2002”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 3 xuño 2001, p. 34.
Recóllese a nova de que o Día das Letras Galegas do 2002 se lle dedicará a frei Martín Sarmiento polo seu labor a
favor da lingua e da cultura galegas. Recóllense algúns dos datos máis salientábeis da biografía deste autor, á vez que
tamén dá conta da incorporación de Xosé Neira Vilas á Real Academia Galega, quen menifesta sentirse “satisfeito
porque a designación é a un emigrante, aparte da miña obra literaria”.

______, “El legado de Torrente amenaza con seguir los pasos del de Valle”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 10 xuño 2001, p. 36.
Infórmase dos problemas existentes entre a familia de Torrente Ballester e a fundación que leva o seu nome. En
relación con isto, coméntase o sucedido cos legados de Antón Fraguas, Francisco Fernández del Riego, José Luis
Borges, Rafael Alberti, Eduardo Blanco Amor, Eladio Rodríguez e Valle-Inclán. No caso deste último, indícase que os
problemas inclúen a prohibición de traducir a súa obra ás outras linguas do estado español.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

García, R. e D. Vázquez, “Barreiro, novo presidente da Real Academia: ‘De ningún xeito podo
substituír a Del Riego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 decembro 2001, p. 30.
Nova sobre a elección de Xosé Ramón Barreiro como presidente da Real Academia Galega. Coméntase que o novo
mandatario prometeu que a institución vai responder ás demandas sociais e celebrar adecuadamente o centenario da súa
fundación, que será en 2005. A seguir, recóllense os comentarios favorábeis á elección do historiador dos académicos
Luz Pozo Garza, Francisco Fernández del Riego, Xosé Neira Vilas, Xesús Alonso Montero, Carlos Casares ou X. L.
Méndez Ferrín.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

García, Jesús Manuel, “A galeguidade homenaxea a Otero Pedrayo nos 25 anos da súa morte”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 10 abril 2001, p. 27.
Información sobre a homenaxe a Otero Pedrayo, con motivo do vixésimo quinto aniversario da súa morte, que inclúe
unhas breves pinceladas biográficas. Cítase que Sixto Seco, presidente da Fundación Otero Pedrayo, salientou que os
bispos galegos falaron en galego no seu funeral; que Xosé Carlos Caneiro o emprazou no cumio da narrativa galega do
século pasado; e que Antón Riveiro Coello fixo fincapé na riqueza lexicográfica da súa obra.

______, “O mundo da cultura e da política galega lembrou a Otero Pedrayo en Ourense”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Ourense”, 11 abril 2001, p. 5.
Dáse conta do acto, que tivo lugar no cemiterio ourensán de San Francisco, no que se depositaron flores na lápida de
Otero Pedrayo e recóllense as palabras de Carlos Casares, coas que loou a figura de Otero Pedrayo.

______, “Montero llama delator a Cela frente a la ‘vida limpa’ de Curros”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 19 xullo 2001, p. 24.
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Recolle as palabras que Xesús Alonso Montero dixo en Celanova sobre Curros Enríquez e Camilo José Cela, sinalando
que o primeiro debería ter moita máis resonancia que o segundo. Así mesmo alude a que o catedrático Alonso Montero
presentou nesta vila o Congreso Internacional sobre Curros Enríquez a celebrar o 14 e 15 de setembro, e informa
ademais dos actos que acollerá a Coruña o día 16, entre os que destaca unha homenaxe da Real Academia Galega a
Fontenla Leal e unha nova coroación de Curros no mesmo lugar ca en 1904.
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García, Rodri, “O mundo da cultura galega despide a un ‘home xovial, elegante e de boa escrita”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 abril 2001, p. 60.
Con motivo do falecemento de Marino Dónega, recóllese o pesar do presidente da Real Academia Galega, Francisco
del Riego, e as palabras afectuosas do presidente do Consello da Cultura Galega, Carlos Casares, quen opina que o que
Dónega levaba escrito para as súas memorias abonda para publicar un libro.

______, “Del Riego deixa a Academia Galega”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 maio 2001,
p. 32.
O xornalista anuncia que Francisco Fernández del Riego non se vai presentar á reelección como presidente da Real
Academia Galega cando no mes de novembro expire o seu mandato, que ficou establecido en catro anos polos novos
estatutos. Tamén se comenta a intensa actividade que desenvolve un home de idade tan avanzada, cuestión que o
podería levar incluso a abandonar o seu labor na Fundación Penzol.

______, “Catro editoriais crearán un selo único para publicar libros de texto en galego”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 27 xuño 2001, p. 34.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Infórmase das conversas levadas a cabo por Galaxia, Baía Edicións, Sotelo Blanco e A Nosa Terra para constituír un
único selo que edite os libros de texto en galego. Así, ponse de manifesto que algúns dos motivos que levaron a pensar
na creación dun novo selo é o encarecemento dos libros e a desigualdade existente con outras editoriais. Tamén se
menciona que se tenta pór en marcha o proxecto para setembro de 2002 e recoñécese que asuntos como o nome ou a
sede do novo selo aínda non se trataron. Finalízase salientando o apoio que recibiu esta idea das editoriais por parte de
varios colectivos do ensino.

______, “Marina Mayoral: ‘Podría vivir de la literatura, pero no me da la gana”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 24 outubro 2001, p. 28.
Con motivo dos actos publicitarios que acompañan ao lanzamento da traducción ao castelán de Querida amiga (1995),
a autora avisa dos perigos de vivir da literatura xa que, se non funcionan as vendas, hai que traizoar a creatividade a
prol da comercialidade. Alén disto, indícase que non sabe se redactará en castelán ou en galego a segunda parte de
Unha árbore e un adeus (1988), debido a que ten notas en ambos idiomas.

______, “La Sinfónica de Galicia estrena la cantata ‘Cantiga Finisterrae”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 30 outubro 2001, p. 30.
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Anúnciase a estrea da cantata Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, composta por Juan Durán e Miguel
Anxo Fernán-Vello, que se encargaron respectivamente da parte musical e literaria. Indícase que Durán a situou como a
súa obra máis importante e que Fernán-Vello resaltou o seu carácter simbólico e abstracto, dirixido a evocar unha
Galicia futura inserida nunha Europa en paz. Amais indícase que a soprano Laura Alonso e o barítono Joseba Carril,
acompañados da Orquestra Sinfónica de Galica reforzada con profesores, serán os encargados de interpretala por
primeira vez.

______, “Neira Vilas: ‘A Academia, o himno e a bandeira galega naceron na emigración”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 11 novembro 2001, p. 34.
Infórmase de que Xosé Neira Vilas vai entrar na Real Academia Galega cun discurso que versará sobre a actividade
cultural da Galicia emigrante no Buenos Aires da década dos cincuenta. Cítase a importancia que lle concede este autor
á actividade galega en toda América, “rebulir cultural que esmoreceu”, segundo Neira Vilas co avellentamento dos
emigrados.
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García, Rodri e Concha Pino, “Xosé Ramón Barreiro, posible sustituto de Del Riego na
presidencia da Academia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 29 novembro 2001, p. 30.
Nova sobre o proceso que se abre para a elección dun novo presidente da Real Academia Galega tras expirar o mandato
de Francisco Fernández del Riego, que renunciou a presentarse á reelección. Apúntase que o favorito para a sucesión é
o actual tesoureiro, o historiador Xosé Ramón Barreiro, e crese que poden influír os recentes enfrontamentos na sesión
plenaria que desbotou a reforma da normativa do galego.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

García, Xosé, “Padres de Melide actuarán como narradores en la Semana do Libro de la
biblioteca”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 29 marzo 2001, p. 16.
Saliéntase que este ano non se contratarán profesionais para exercer de contacontos na Semana do Libro que vai
celebrar a Biblioteca de Melide, xa que serán os propios pais dos alumnos asistentes os que se van encargar de ler os
contos.

______, “Atopan en Arzúa unha carta inédita de Ánxel Casal”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 27
maio 2001, p. 35.
Fálase nesta noticia da recente aparición dunha carta que Ánxel Casal lle enviou ao seu curmán Xaquín, na que o
intentaba convencer de que alfabetizase a súa familia e coa que lle mandaba un libro de Otero Pedrayo para ilustralo en
cuestións de xeografía xeral.
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García Arias, Toni, “Música para teus ollos”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 16 agosto 2001, p. 8.
Relato de Toni García Arias (Laraxe -Pontedeume, 1969) no que o protagonista conta cómo chegou a aprender a tocar o
piano. Comeza a súa afección á música dende pequeno cando seu pai lle merca unha harmónica que non consegue facer
que soe. Xa con catorce anos comeza as clases de solfexo na casa do seu profesor, onde coñece a unha rapaza da que se
namora e que se converte na ilusión diaria da súa vida. É por isto que segue ano tras ano acudindo á casa do profesor
sen ter interese pola música mais si pola moza, da que anos despois descobre que é xorda.
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García Montero, Silvia, “Tentacións”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”,
21 agosto 2001, p. 8.
Relato de Silvia García Montero no que se narra cómo Toño, un señor maior, descansa nun sofá tan cómodo que lle dá
preguiza ter que erguerse, mesmo para ir ao baño. Descríbese como con esforzo sae a facer os recados, a pasear ao can
e como xa de volta, senta outra vez no sofá, que o convida dende a prácida postura a fumar un puro, vicio prohibido
pola familia que agora o descobre de novo.
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Garea, Fernando, “A diáspora daquela Galicia de Bos Aires”, O Correo Galego, “Lecer”, 3 xuño
2001, pp. 10-11.
Relátase como Buenos Aires se converteu, trala Guerra Civil e a consecuente chegada de exiliados, na urbe máis
importante da emigración galega. Pondérase a consecución dun grande esplendor político e cultural: radiofónico
(Galicia emigrante), xornalístico (A Fouce ou Opinión Gallega) e editorial (Citania, Nova ou Alborada). Ademais
saliéntase que foi nesta cidade onde se publicaron varias das obras cumio da nosa cultura como Sempre en Galiza, de
Castelao; A esmorga, de Blanco Amor; Memorias dun neno labrego, de Neira Vilas ou Fardel do exiliado, de Luís
Seoane, entre outras.

______, “O secuestro do Santa María”, O Correo Galego, “Lecer”, 10 xuño 2001, pp. 10-11.
Dentro da serie de artigos dedicados á emigración americana, Garea comenta como coa morte ou regreso á Península
dos principais exiliados se sitúa en primeiro plano unha nova xeración, claramente nacionalista, formada por mozos
universitarios e escritores como Antón Avilés de Taramancos ou Celso Emilio Ferreiro. A seguir, explica a situación
política mundial, inmersa na Guerra Fría, e narra o secuestro do buque Santa María, feito que causou unha gran
conmoción a nivel mundial. Sinala que neste acontecemento participaron os comunistas galegos, aspecto que se ocultou
á opinión pública española, do mesmo xeito que as implicacións políticas do asalto.
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______, “Mondoñedo: berce de fillos ilustres”, O Correo Galego, “Lecer”, 9 decembro 2001, pp.
4-5.
Texto sobre os numerosos persoeiros do mundo das artes orixinarios da vila mindoniense ao longo dos séculos.
Relacionados coa literatura, cítase a Álvaro Cunqueiro –de quen se afirma que é omnipresente en todos os recunchos da
cidade–, Pascual Veiga, Leiras Pulpeiro, Díaz Jácome e Noriega Varela. Lémbranse tamén as vicisitudes que
envolveron a composición do himno galego.
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Garrido Serantes, José Antonio, “A dúas voces”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos
de verán”, 21 agosto 2001, p. 8.
Relato bilingüe de José Antonio Garrido Serantes no que un home e unha muller contan a súa versión sobre o seu
primeiro encontro, no que el lle deixa a chaqueta e acaban na casa dela facendo o amor. Todo trascorre ben ata que el se
ergue de mañanciña e se pon a escribir, preguntándose ela que tipo de home está na súa casa. Ante a desconfianza del
de que ela poida reaccionar mal se esperta decide marchar, e ela que está esperta pregúntase a onde irá, sen ser capaz de
pedirlle que non marche.
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Gestal López, Ángeles, “De camiño”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 28
agosto 2001, p. 11.
Relato no que se recrea a historia dunha muller labrega e a do seu home mariñeiro que deixou o mar e volveu ao
traballo da terra.
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Giráldez, José Miguel A., “Primeiros poemas galegos en escocés”, El Correo Gallego, “Correo
das Culturas”, nº 98, 10 outubro 2001, p. 1.
Recolle a publicación na revista literaria Edinbourgh Review dunha escolma de poemas galegos traducida ao inglés
polo profesor David M. Clark, da Universidade da Coruña, e sinala que no mesmo número se poden atopar tamén as
primeiras traduccións ao escocés, correspondendo ás obras Tempo de chorar e Longa noite de pedra. Inclúe
declaracións do traductor sobre a proximidade de Galicia como referente cultural para os escoceses, así como tamén
sobre as diferencias existentes entre as dúas comunidades. Finalmente, ofrece os devanditos textos nas versións
orixinais e traducidas.
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Gómez, Joel R., “A praia secreta do Avinho”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 13 agosto 2001, p. 8.
Relato de Joel R. Gómez no que se narran as dificultades que existen para atopar a praia milagreira de Avinho na que,
se se descobre o segredo que garda, garantirá que a persoa non envelleza nin sinta o paso do tempo. A ilustración é de
Leandro.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Gómez, Juan J., “Luis Goytisolo recuerda a Valente como ‘el último gran poeta”, El País, “La
Cultura”, 7 febrero 2001, p. 40.
Recóllense as opinións de Luis Goytisolo, o crítico Fernando Valls e Nuria Fernández Quesada sobre José Ángel
Valente, verquidas na presentación da antoloxía do autor ourensán preparada por Quesada. Nun ton laudatorio,
Goytisolo lembra os desencontros ideolóxicos que tivo con Valente, a compiladora defende a unidade da obra e Valls
gaba a ambición literaria e cualifica de “asequible” a escolma.
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Gómez, Pilar, “Las meigas y hechizos triunfan en la primera Fiesta del Libro”, La Opinión, “A
Coruña”, 21 abril 2001, p. 8.
Sinálase o esoterismo como a temática de máis vendas na Iª Festa do Libro da Coruña, acompañada no éxito polas
obras de Alfredo Conde, Paulo Coelho e Antonio Gala. No lado contrario, sitúase a escasa atención conseguida por
Manuel Rivas e o seu Galicia Galicia (1999). A seguir, recóllense as opinións diverxentes de varios libreiros sobre os
hábitos de lectura dos coruñeses.
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Gómez Díaz, Carmen, “Celso e Berengario”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 1 agosto 2001, p. 11.
Relato que se centra no crime cometido polos dous xornaleiros, Celso e Berengario, ao mataren a Paquito de
Ponferrada, un mendigo solitario que pasaba unha vez ao ano pola vila onde vendía o pan que lle daban de esmola para
mercar un litro de viño. Os dous xornaleiros queren darlle un susto pero non se sabe cómo aparecen aforcados os dous e
nunca se descubriu qué pasara esa noitiña no monte, aínda que se chegou a sospeitar que o mendigo fora o verdugo.
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González, Eva, “Tui ambientará su Feira do Libro con una ‘meda’ y aperos de labranza”, Faro de
Vigo, “Baixo Miño”, 8 maio 2001, p. 14.
Dáse conta da presentación da IVª Feira do Libro tudense, acto no que participaron representantes institucionais e das
librerías locais. Coméntase que o alcalde lembrou que Eladio Rodríguez foi galardoado nos Xogos Florais de Galicia
celebrados nesta localidade fronteiriza a fins do século XIX. Tamén se cita que a representante dos libreiros citou como
autores máis vendidos nas edicións anteriores a Manuel Rivas, Álvaro Cunqueiro e Xosé Luís Méndez Ferrín, e
finalmente, enuméranse as actividades paralelas á feira programadas pola organización.

______, “La Feira do Libro de Tui desborda las previsiones y bate su récord de visitantes y de
ventas”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, 18 maio 2001, p. 12.
Infórmase sobre o grande éxito da Feira do Libro de Tui, que tivo como autores máis vendidos a Bernardino Graña,
Suso de Toro, Daniel Castelao, Manuel Rivas, Luis Bugarín e Suso Vila, estes dous últimos da vila episcopal.
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González, Mónica, “Codeseda ponlle o nome de ‘Cabada Vázquez’ ó colexio”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 1 decembro 2001, p. 33.
Indícase que, co gallo do centenario do nacemento de Xosé Manuel Cabada Vázquez, se lle deu o seu nome ao colexio
estradense de Codeseda, ademais da celebración doutros actos como un recitado de poemas, a inauguración dun
monolito, unha exposición de traballos sobre a súa figura ou unha mostra de fotografías. Alén disto, coméntase que
Cabada tamén será homenaxeado na localidade andaluza de Linares, onde finou.

______, “De cómo Cabada se enamoró de Linares”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 12
decembro 2001, p. 35.
Nova sobre os actos de homenaxe a Cabada Vázquez celebrados en Linares (Xaén), nos que participou o alcalde da
Estrada, que incluíron a visita a unha moza do escritor e actividades no instituto Huertas como unha charla pronunciada
polo director do centro e por Manuel Cabada, unha mostra de traballos de alumnos de Codeseda e a visualización dun
vídeo de contido etnográfico.
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González-Palencia, Ana, “Los lectores celebran la feria del libro como un gran acontecimiento
cultural”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 11 agosto 2001, p. 18.
Recóllense as opinións de diversos lectores que se achegaron á Feira do Libro da Coruña. Así, destácanse as verbas de
José Ramón Jorge sobre o bo ambiente da Feira que incita a mercar ou as de Francisco Campo que salienta o acerto
deste tipo de iniciativas para achegar os libros á xente. Ademais, outros lectores como Óscar García e Ana María Lage
salientan a súa asiduidade a esta feira, mentres que Estephanie Pubill sinala que esta é unha forma de promover a
lectura.
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González Rivera, Rubén, “Nos malos tempos”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 14 agosto 2001, p. 10.
Nárrase o que lle acontece a dous veciños, Manolo e Xoán, cando deciden ir á feira nunha Galicia de troco na que non
había a penas coches e onde todo era da casa. Para chegar á feira todos ían no autobús, polo que tiñan que erguerse de
noite, o que provoca que oíndo un o ruído que fai o outro pase polas súas cabezas que perde o autobús ou que é a Garda
Civil que o quere prender, ríndose logo os dous xuntos no autobús do ocorrido.
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González Rodríguez, Xurxo, “A colada”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 27 agosto 2001, p. 8.
Relato que se centra nun encontro casual dunha parella mentres lavan a roupa nunha lavandería, na que o ritmo das
lavadoras disimula o dos seus propios corazóns emocionados. As preguntas xiran arredor do programa e de cómo será o
lavado, para pasar a empregar os termos das máquinas para o encontro e contacto que se produce entre eles.
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González Seoane , Manuel, “O moca de don Andrés”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 11 agosto 2001, p. 9.
Relato no que se recrea o sufrimento do protagonista ao ter que preparar un café para don Andrés, que sempre se
andaba queixando das consumicións.
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Gradín, Tere, “Nuevos viajes de Castelao”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 218, 21 xullo 2001, p.
4.
Alúdese á proxección da primeira longametraxe documental da cinematografía galega, Castelao e os irmáns da lingua,
as
escrita, dirixida e producida por Xan Leira, que inaugurou as XVIII Xornadas de Cine e Vídeo de Galicia no
Carballiño. Así mesmo, afírmase que a película participará nunha mostra retrospectiva no Festival Internacional de
Cine de San Sebastián e no Festival da Habana. Para rematar, afírmase que a película está baseada nas testemuñas de
trinta persoas que coñeceron a Castelao, entre outros, Santiago Carrillo, Xosé Neira Vilas ou Teresa Castelao.

______, “El gran poeta civil de Galicia”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 224, 1 setembro 2001, pp.
1-2.
Dáse conta da organización en Celanova do Iº Congreso Internacional Curros Enríquez e o seu tempo co gallo do 150
aniversario do nacemento deste poeta. Tamén se mencionan os temas que se tratarán nas distintas ponencias. Asemade
recóllense as verbas do presidente do comité organizador, Xesús Alonso Montero, que explica os obxectivos que
pretende acadar este Congreso. Logo sinálanse diferentes actividades culturais que se celebrarán vinculadas a este
encontro e coméntanse as diversas obras que veñen de publicarse sobre este poeta. A
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continuación, reprodúcese unha pequena biografía de Curros e saliéntanse os problemas que tivo este autor coa igresia
pola publicación de Aires da miña terra.
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Grela, Nuria, “Cazadores de libros”, La Opinión, “La opinión de verano. Para leer”, 3 agosto
2001, pp. IV-V.
Infórmase da celebración da Feira do Libro na Coruña e fálase do tipo de público que se achega ás casetas situadas en
Méndez Nuñez. Asemade coméntase a falta de presencia do libro electrónico e deféndese a perdurabilidade do hábito
de lectura.
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Guede, Isidoro, “El resurgir de un gran poeta”, La Región, “Cultura”, 13 febreiro 2001, p. 12.
Comentario da publicación de Xerais, Manuel Acuña e o seu tempo (2000), considerada un estupendo ramo para acabar
as celebracións do centenario do seu nacemento. Gaba a edición do libro pero amosa o seu desacordo cos colaboradores
que preponderaron a faceta política de Acuña sobre a literaria. Así mesmo, lembra cando tivo que convencer ao autor
agora homenaxeado para que se presentase a un concurso poético que gañou e que significou
o inicio da súa andaina literaria pública.
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Gutiérrez, J. M., “El renovador del teatro gallego”, La Opinión, “A Coruña. Mosaico: Callejero”,
22 agosto 2001, p. 10.
Comézase salientando o feito de que tres grandes escritores galegos do século XX nacesen en Rianxo: Castelao,
Manuel Antonio e Rafael Dieste. Despois céntrase na figura de Dieste do que se destaca as súas colaboracións en
diferentes xornais e revistas. Tamén se menciona o destacado papel deste autor na renovación do teatro mediante as
Misións Pedagóxicas e sinálase o seu labor no exilio a favor da cultura galega. Acábase comentando as súas actividades
unha vez que retornou a Galicia.
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Herbella, Juan Andrés, “O percorrido dun roteiro literario”, La Región, “Cultura”, 14 decembro
2001, p. 84.
Coméntase que o Concello de Ourense, a Oficina Municipal de Turismo e mais o Clube Alexandre Bóveda
organizaron, para homenaxear a Eduardo Blanco Amor, un roteiro que segue o percorrido dos protagonistas de A
esmorga (1959) pola Cidade das Burgas. Neste senso, indícase que o concello instalou en oito puntos da cidade, polos
que pasa o roteiro, placas de cerámica con fragmentos da novela.
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I. C., “Fonseca dice no a la LOU entre versos de Neruda y la parábola de David y Goliat”, El
Correo Gallego, “Galicia”, 11 novembro 2001, p. 13.
Dáse conta dunha das mobilizacións da comunidade universitaria contra o proxecto da Lei Orgánica de Universidades,
consistente na lectura pública de textos literarios na compostelá praza de Fonseca diante de varios centos de persoas.
Sinálase a participación de, entre outros, Alfredo Conde, Salvador García Bodaño, Antón Mourelos ou Cándido Pazó,
que leron textos de autores como Feixoo ou Castelao.
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I. M., “Lourenzo destaca la honradez y el sentido de la justicia de Seoane”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 26 abril 2001, p. 20.
Breve información sobre unha conferencia dictada na Coruña por Manuel Lourenzo, no marco do ciclo “Clásicos e
modernos”, sobre a figura de Luís Seoane. Indícase que se centrou na súa relación persoal con el e que comentou cómo
nos seus derradeiros anos Seoane variou as súas ideas sobre o teatro a partir dunha inicial admiración por Brecht e os
seus seguidores.

______, “A Maestranza reúne a los principales poetas de las cuatro lenguas del país”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 30 maio 2001, p. 20.
Anúnciase para o día seguinte a celebración da xornada “Territorios da poesía. Poesías ibéricas”, coa participación do
aragonés Túa Blesa, o catalán Álex Susanna, o vasco Jon Kortázar e os galegos Luciano Rodríguez, Suso de Toro, César
Antonio Molina, Luz Pozo Garza, Luís González Tosar, Gonzalo Navaza e Javier Gómez Montero. Sinálase que a
xornada inclúe tamén un recital, coa participación de Miren Agur Meabe, Andrés Sánchez Robayna, Carles Duarte e
outros, así como a presentación de Territorios de la poesía, escolma de poesía ibérica presentada na súa lingua orixinal e
en alemán.
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______, “Neira Vilas recoge lo menos conocido de la emigración gallega”, El Ideal Gallego, 7
agosto 2001, p. 18.
Fai referencia á presentación que Neira Vilas fixo do seu libro Crónicas galegas de América (rolda II) (2000), na Feira
do Libro da Coruña, cidade que el considera emblemática para a emigración galega. A continuación, indica que o
escritor ten pensado sacar un terceiro volume no que seguirá recollendo as historias que lle sucederon a unha gran
cantidade de persoas, tema do que se indica que investigou durante 36 anos dos 43 que el pasou emigrado.

______, “Los libreros aseguran que este año la feria obtendrá mejores resultados”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 8 agosto 2001, p. 31.
Recolle as declaracións do presidente da Asociación de Libreiros, Miguel Orizales, augurándolle á Feira do Libro da
Coruña deste ano un éxito maior se cabe que o de anos anteriores. Por outra banda, faise eco das impresións de Carlos
G. Reigosa, Marina Mayoral e Fernando Guijarro, que acudiron a asinar exemplares dos seus libros e que destacan o
interese mostrado polo público malia que o tempo non acompañou como en edicións anteriores.
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______, “El público de la feria respondió con largas colas a la visita de los autores”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 9 agosto 2001, p. 21.
Resume unha das últimas xornadas da Feira do Libro da Coruña que contou coa presencia de varios escritores galegos,
entre eles, Cesáreo Sánchez, que falou da importancia de promocionar a lírica entre o público infantil e xuvenil, así
como da necesidade de que se apoie máis o libro galego nas feiras; Manuel Rivas, que lembrou que a cultura galega ten
moita forza na Coruña; Máximo Viaño que acudiu para presentar a súa última obra Lembranzas. Una vida en el campo
gallego, na que intenta mostrar unha visión positiva da situación actual do campo galego; e Carmen Formoso, quen
asegurou estar encantada de poder asistir como invitada a unha feira tan importante como a da Coruña.
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Intxausti, Aurora, “Manuel Rivas describe su tierra en clave de reportaje y de novela”, El País,
“La Cultura”, 9 maio 2001, p. 42.
Dáse conta da presentación en Madrid de La mano del emigrante e de Galicia, Galicia. Intxausti indica que a primeira
é unha historia de emigrantes galegos en Londres que xunta unha novela curta, unha reportaxe fotográfica e un relato
xornalístico. Neste sentido, gaba o coñecemento que Rivas amosa da nosa diáspora e cita as súas críticas ao trato que
España lle está a dar aos inmigrantes que recibe na actualidade. Respecto á outra obra, colectánea de artigos, comenta
que supón unha disección da sociedade galega centrada na figura de Fraga Iribarne e recolle a acusación de Rivas á
Xunta de discriminalo na política de compras de libros para a rede de bibliotecas públicas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Izaguirre, M., “Exposición sobre Murguía en la Oficina de Información Xuvenil de A Lama”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, 6 xuño 2001, p. 15.
Sinálase que no concello da Lama se está a organizar unha exposición sobre a vida e obra de Manuel Murguía, que a
ela se achegaron numerosos mozos e mozas do concello e que tamén se están a proxectar películas de cine clásico.
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Izarra Míguez, Hugo, “Outono, estación dos libros”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 226, 15
setembro 2001, pp. 1-2.
Alude á “oferta literaria” de varias editoriais galegas –Xerais, Ir Indo, Galaxia, Nova Galicia e Do Castro– para o
outono, salientando unha gran variedade de publicacións, algunhas delas aínda sen saír do prelo. Cita un importante
número de títulos, sinalando que moitos veñen a aumentar as diversas coleccións literarias.
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J. G., “Laiovento nació con la idea de editar seis títulos anuales y llegó a 180 en una década”, La
Voz de Galicia, “Santiago”, 22 marzo 2001, p. 11.
Información sobre o décimo aniversario da editorial Laiovento, cualificada como a máis dinámica de Galicia.
Recórdase que esta empresa foi impulsada polo economista Xosé Manuel Beiras, o libreiro Xesús Couceiro, o impresor
Manuel González, o deseñador gráfico Pepe Carreiro, a profesora Mercedes Queixas e o intelectual Francisco Pillado
Mayor. Resáltase que este último, director literario, criticou o “talibanismo lingüístico” do poder, do que Laiovento
conseguiu fuxir respectando escrupulosamente as diversas orientacións ideolóxicas e lingüísticas dos autores. Así
mesmo, saliéntase que a editorial centrouse sobre todo nas traduccións e, do punto de vista xenérico, no ensaio e no
teatro.

______, “Publican el poemario póstumo de Guerra da Cal”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 xullo
2001, p. 28.
Describe o poemario de Ernesto Guerra da Cal, Caracol ao pôr-do-sol, datado en 1991 que vén de ser publicado pola
Associaçom Galega da Língua, e fai unha pequena aproximación á traxectoria deste escritor, que tamén se consagrou
como científico de prestixio internacional en Estilística e Literatura comparada. Así mesmo, lembra que a publicación
do poemario coincide co momento de máximo recoñecemento internacional do labor
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investigador de Guerra da Cal, ao tempo que incide no pouco coñecida que é en Galicia a figura deste escritor, do que
só se fala atendendo á súa relación coa xénese dos Seis poemas galegos de García Lorca, ao seu trato con Blanco Amor
ou á súa pertenza ao movemento poético do neotrobadorismo e do reintegracionismo.
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J. I. F., “Francisco Fernández de Riego clausuró las IV Xornadas de Catoira na Historia”, Diario
de Arousa, “Catoira/Vilanova/Meaño”, 5 agosto 2001, p. 23.
as

Informa da clausura das IV Xornadas de Catoira na Historia que se celebraron no mentado municipio, nas que se
analizou a resistencia cultural de Galicia no franquismo e ás que asistiron escritores e dramaturgos galegos do
momento, como Méndez Ferrín, Neira Vilas ou Víctor Fernández Freixanes, ademais de distintas personalidades
políticas entre as que se contan o alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo.
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J. L. C., “El orgullo de vender un producto gallego”, La Opinión, “Cultura”, 25 novembro 2001,
p. 67.
Nárranse os comezos profesionais de Francisco Rodríguez Iglesias, presidente de Hércules de Ediciones, e indícase que
este opina que, malia que o nivel cultural dos galegos aumentou, o interese pola lectura é mínimo.
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J. L. M., “El Concello de Moaña tira a la basura varios libros de autores gallegos en perfecto
estado”, Atlántico Diario, “Morrazo”, 16 maio 2001, p. 16.
Dáse conta de que varios moañeses acusan ao concello de tirar numerosos exemplares de libros, revistas e periódicos,
entre os que se menciona Poesía galega, de Luís Pimentel e Nao senlleira, de Fermín Bouza Brey. Tamén se di que o
concello vén de regalar aos centros locais de ensino material sobre Eladio Rodríguez, homenaxeado este ano no Día das
Letras Galegas.

______, “La parroquia de Darbo celebra hoy el día grande de su tradicional romería”, Atlántico
Diario, “Morrazo”, 8 setembro 2001, p. 18.
Anuncia os actos previstos para a celebración do “día grande da romería de Santa María de Darbo”, unhas festas
iniciadas co pregón do escritor Bernardino Graña que na súa intevención relatou vivencias da súa infancia e xuventude,
lembrando a moitas das persoas que formaron parte da súa vida.
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J. M. G., “Unha aldea de fronteira”, La Voz de Galicia, “Libros”, 17 febreiro 2001, p. 15.
Noticia sobre o acto de presentación no Liceo de Ourense de Ébora (2000), última achega literaria de Xosé Carlos
Caneiro, evento presentado polo alcalde e no que participaron Manuel Bragado, o crítico Ramón Nicolás e o propio
autor. Sinálase que este se declarou especialmente satisfeito coa creación de personaxes e co ton feliz que invade todo o
texto. Así mesmo, coméntase que Nicolás sinalou que esta obra viña completar a pentaloxía inaugurada por O
infortunio da soidade (1992) e que identificou a vila arraiana de Ébora coa idea de liberdade.
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J. R., “El Centro Dramático Galego, dependiente del Igaem, acaba de integrarse en la Convención
del Teatro Europeo”, El Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 3 maio 2001, p.
65.
Informa de que o Centro Dramático Galego (CDG) se integrou na Convención do Teatro Europeo (ETC), asociación de
carácter internacional que se encarga do intercambio artístico en materia escénica entre os distintos países da Unión
Europea e que promove actuacións a través de distintos programas de difusión teatral. Sinala, ademais, que esta
asociación está composta por 34 organismos teatrais públicos ou semipúblicos de 19 países europeos e que entre os
seus obxectivos se atopa o de mellorar o coñecemento cultural entre os países dende a cooperación no campo do teatro.
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J. T. A., “Agente y literato”, Atlántico Diario, “Vigo”, 10 outubro 2001, p. 15.
Destácase o carácter polifacético de Luís García Mañá e indícase que ten unha entrada na Enciclopedia Laurousse
“como escritor prolífico especializado en temas de historia”. Repásanse os seus traballos de teor histórico e anúnciase a
saída dun novo libro que unirá o mundo da farmacia co dos reloxos.
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Jabois, Manuel, “Xosé Neira Vilas: ‘Tratarei de vencella-la Academia co mundo da emigración no
continente americano”, Diario de Pontevedra, “Cultura &Ocio”, 3 xuño 2001,
p. 62.
Despois de cualificar a Neira Vilas de clásico en vida, menciónase que a historia de Balbino, protagonista de Memorias
dun neno labrego, é a metáfora da historia dun país desangrado pola emigración. Sobrancéase que o recentemente
electo académico pensa traballar para pór en relación a Academia coa Galicia da diáspora, que xogou un
importantísimo papel na súa creación e mantemento. Alén disto, sinálase que Neira Vilas vive hoxe na aldea natal de
Gres e descríbense as características socioeconómicas da bisbarra.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Jaureguizar, “La obra teatral monfortina hallada en EE.UU. tiene partes en gallego”, El Progreso,
“Cultura y Comunicación”, 28 novembro 2001, p. 66.
Anúnciase a aparición na Universidade de California de La ynvención de la sortija, comedia cortesá de autor anónimo,
composta para representar na inauguración do colexio dos escolapios en Monforte en 1593, que está escrita
parcialmente en galego. Reprodúcese un anaco do texto que está na nosa lingua e cítase que o seu descubridor foi o
español Antonio Cortijo Ocaña.

______, “Un programa informático imita o estilo de Cunqueiro e Pondal”, El Progreso, 29
novembro 2001, p. 82
Alúdese a un novo programa de Internet que permite escribir poesía tomando como referencia as obras de escritores
como Álvaro Cunqueiro ou Eduardo Pondal. Coméntase que o programa, concebido por Fabián Barrio e Carlos Costa,
ofrece unha serie de estructuras, versos e palabras que o usuario ten como modelo á hora de elaborar as súas creacións.
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L. R., “El Clube Alexandre Bóveda certificará hoy su desaparición tras once años de historia”, La
Región, “Ciudad”, 16 maio 2001, p. 16.
Informa de que se prevé que a asemblea do Clube Cultural Alexandre Bóveda decida a súa disolución, a menos que
apareza un novo equipo directivo, a causa da falta de tempo do actual, o que levou a unha inactividade case total no
colectivo.

______, “Cómo ocupar el tiempo libre en la ciudad”, La Región, “Actividades Concello de
Ourense”, 13 outubro 2001, p. 12.
Nova sobre os seis cursos para maiores organizados pola Área Social do Concello de Ourense, entre os que se inclúen
un de animación á lectura de sesenta horas e outro de teatro de cento vinte horas, que consistirá no ensaio dunha obra
que se representará en xuño de 2002 no Teatro Principal da Cidade das Burgas.

______, “Nova xeira para a Casa dos Poetas”, La Región, “Ourense”, 4 novembro 2001, p.
12.
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Dáse conta de que veñen de acabar as obras de restauración da casa natal de Curros Enríquez, en Celanova. Así mesmo,
sinálase que xa está disposta para o uso museístico e cultural que en diante vai ter, malia que faltan por definir as
funcións de cada espacio. Tamén se describe o inmoble e a súa historia.
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Lezcano, Arturo, “O centenario de Manuel Luis Acuña proba que o tempo ten volta de folla”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 4 marzo 2001, p. 35.
Lezcano coida que Acuña, malia ser autor dunha única obra, é un dos representantes máis sobranceiros das vangardas
en Galicia e ten un lugar de seu na nómina de escritores da nosa literatura. Tamén comenta que coñeceu a Lorca en
Madrid e que despois foi para Ourense, onde se dedicaría ao ensino privado ao ser depurado tralo triunfo do bando
rebelde despois do Alzamento.

______, “Salvar el libro más allá del día oficial cuando aún se puede evitar su extinción”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 21 abril 2001, p. 29.
Reflexiónase sobre o futuro do libro na súa loita pola supervivencia fronte ás novas tecnoloxías con motivo da
celebración do Día do Libro, un indicio considerado xa preocupante. Alude ao empobrecemento da linguaxe literaria,
reproduce un fragmento da novela de Ray Bradbury 451 grados Fahrenheit e, en columna a parte, recóllense algunhas
opinións sobre as supostas vantaxes que proporciona a lectura de libro na rede.
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Limeres, Olalla, “La Feria del Libro abrirá sus puertas el martes con más de cuarenta
participantes”, Atlántico Diario, “Cultura&Ocio”, 30 xuño 2001, p. 11.
Anuncia a posta en marcha da XXVIIª edición da Feira do Libro, organizada pola Federación de Libreiros de Galicia, a
Consellería de Cultura, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo, que contará coa presencia de recoñecidos
escritores, entre os que se conta Fina Casalderrey, Luísa Castro e Agustín Fernández Paz. Así mesmo, anúnciase como
novidade con respecto a edicións anteriores, o sorteo dunha viaxe a Alemaña valorada nun millón de pesetas. Por outra
banda, fálase dunha presencia importante do libro galego que nesta ocasión representará arredor dun 40 por cento dos
libros que se poñan á venda.

______, “El teatro demanda con urgencia la puesta en marcha de la Escola de Arte Dramático”,
Atlántico Diario, “Elecciones”, 13 outubro 2001, p. 32.
Princípiase cunha exposición, por parte da directora da Mostra de Teatro de Cangas, María Xosé Mariño, dos
problemas máis salientábeis do teatro galego: a falta de espacios para ofrecer unha programación continuada e a
carencia dunha escola de arte dramática. A parte, expóñense as propostas culturais dos tres maiores partidos de Galicia
diante do proceso electoral autonómico que, no referente ao teatro, se centran na creación da Escola Superior de Arte
Dramática e a potenciación do Centro Dramático Galego, así como a promoción dos circuítos
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teatrais, en colaboración cos concellos. Tamén se recolle a opinión dun xubilado, que coida necesario que a
administración incentive á xente nova a ir aos teatros con medidas como a reducción dos prezos.
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Lizancos Santos, Plácido, “Que o demo me leve”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 18 setembro
2001, p. 18.
Con motivo da conmemoración dos 150 anos do nacemento de Curros Enríquez, e seguindo o exemplo da Coruña e
Celanova, vila que acolleu o Iº Congreso Internacional “Curros Enríquez e o seu tempo”, réndeselle unha homenaxe a
este escritor galego na que se lembra a publicación da obra poética Aires da miña terra (1880), poemario que motivou a
persecución do autor polas institucións eclesiásticas.
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López, A. R., Rosa Navia e Soedade Noia, “Futuro (¿im?)probable”, O Correo Galego, “Revista
das Letras”, nº 347, 4 xaneiro 2001, pp. 1-12.
Suplemento no que se fai unha reflexión sobre as perspectivas de futuro da literatura galega. Malia que son boas tamén
se mostra a incredulidade ante esta posibilidade por consideran pouco probable o mantemento da boa situación da
literatura galega no século XXI, ou incluso a súa supervivencia, sen contar cunha base galegofalante, e avogan pola
necesidade dun empuxe das administracións para solucionar a imcompleta normalización do galego e por un
compromiso máis sólido dunha sociedade que “mantén anacrónicos prexuízos cara a lingua”. Recolle tamén unha serie
de artigos nos que se denuncian algunhas das lacras da sociedade actual e as contrapartidas dalgúns avances da
civilización, véxase por exemplo a investigacion xenética. Do mesmo xeito fanse eco das opinións de intelectuais
galegos como Mariño Ferro, José Carlos Bermejo, Antón Baamonde ou Antón Patiño, que se caracterizan por apuntar
posibilidades para que os galegos se identifiquen coa súa cultura e sexan eles os que impidan a súa desaparición.
- Dopico, Montse, Ana B. Triñanes, Antón Rodríguez, Soedade Noia e Rosa Navia, p. 3.
Artigo no que ademais de poñer de manifesto o bo momento que está a vivir a literatura galega reflexionan sobre as
condicións que se teñen que dar para que haxa continuidade e asegurar a supervivencia
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- Lupe Gómez, “Fini vaise”, p. 8.
Relato no que se conta a historia desta rapaza que se ve obrigada a saír do país en busca de “perspectivas de mundos
novos que se lle abran” ou simplemente dun traballo digno que aquí non atopou.

______, “Galicia 2011”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 366, 10 maio 2001, 32 pp.
Suplemento especial que se publica con motivo do décimo aniversario da Revista das Letras, que comeza cunha
introducción na que se dá conta da súa evolución ao longo do tempo, ademais de sinalar os obxectivos que se acadaron
e as voces literarias máis destacadas que pasaron por estas páxinas. A seguir, inclúese unha serie de colaboracións,
tanto gráficas coma escritas das que damos conta a seguir, nas que os autores e autoras tentan reflectir o que para eles
foi esta década de Revista das Letras, así como imaxinar o que será Galicia dentro dunha década.
- Germán Sierra, “O que non está escrito”, p. 7.
Considera que un trazo que define aos escritores novos na actualidade é a súa falta de definición estética e política,
“algúns están trantando de crear a posibilidade de sensos non limitados polas opcións estéticas actuais,
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voando as pontes que conectan as representacións ós seus significados e establecendo novas liñas de fuga”. Opina que o
futuro da literatura virá marcado polo debate entre a calidade dos textos e o nivel de ventas acadado por cada producto,
así como polas diferentes canles que empregarán os escritores para darse a coñecer na “era da sobreinformación”.
Finalmente, refírese á proliferación de versións ou “remix” no mundo da música e que poden chegar tamén á literatura.
- Miguel Anxo Seixas, “Tempo galego”, p. 8.
Despois de se referir aos fortes cambios sufridos polo noso país nos últimos anos, comenta a aparición de dous
agoreiros libros Galicia 2010 e Galicia 2020. Considera que o noso país non está preparado para cambios radicais cara
mellor e que se observan “síntomas de deixadez e de estrago”, tanto na paisaxe, coma na lingua e nos sinais de
identidade propios. Finalmente convida a que “os galegos e as galegas temos que seguir loitando cada día da nosa
existencia por manter esa orde, por evitar que o que tende a destruírse, a se desfacer, se conserve co esforzo de todos
nós”.
- Helena González, “Mamífera inmemoria” p. 10.
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Esta viaxe ficticia de Helena González ata o 2011 preséntanos unha imaxe desolada de Galicia, con vacas tolas e con
portos pesqueiros inactivos. Outro dos fenómenos dos que dá conta é da presencia no noso país de numerosos
inmigrantes, co cal o abano cultural e lingüístico estaría ben diversificado.
- Vicente Araguas, “Dez desexos para unha década”, p. 10.
O autor expón unha decena de bos desexos para a vindeira década, entre os que se encontran os seguintes: continuar a
colaborar na Revista das Letras, escribir algún poemario e algunha novela, apostar por unha Galicia radical, acabar coa
incomunicación do mundo actual, achegarse máis á cultura portuguesa, non demonizar os nacionalismos, acabar coa
droga ou apostar por unha Galicia máis limpa, entre outros.
- Carlos Amado, “A orde mundial no ano das fendeduras”, pp. 12-13.
Despois de recoñecer a lentitude coa que se producen os procesos de cambio en Galicia, asegura que no 2011 se levará
a cabo unha enorme transformación que poñerá o noso país á cabeza do mundo. Para soster esta afirmación baséase no
carácter simbólico que ten Galicia como punto último no Camiño de Santiago e no Fisterra, así como na experiencia
migratoria dos seus habitantes.
- Francisco Castro, “Viúvas de mortos”, p. 25.
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Comenta as relacións profundas de Galicia e dos galegos co mar, case sempre tráxicas como a que aquí recolle de
Xurxo e Ana, afastados nove meses durante as mareas e separados de por vida nun naufraxio. Tamén relaciona a
literatura galega co mar, xa dende as súas orixes nas cantigas medievais de Martin Codax.
- Fran Alonso, “Viaxe ao futuro”, p. 26.
Transládanos a unha Galicia na que o clima está totalmente cambiado e na que desapareceu a nosa rica gastronomía por
mor de males semellantes ao das vacas tolas. Tamén describe de xeito humorístico e irónico a situación política e social
do noso país no ano 2011, un tempo no que o “Goberno de Vilalba” caera despois da “famosa Revolta dos Donuts”.
Trátase dunha sociedade moi militarizada, cunha escasa conciencia ecolóxica e na que o galego xa desaparecera.

- Anxo Quintela, “O futuro xa está aquí”, p. 27.
Refírese a todas aquelas persoas que foxen de Galicia para non aturar máis as peculiaridades do noso país e da forma de
ser dos galegos e analiza as causas desta fuxida. Recoméndalles que “se pode vivir aquí perfectamente á marxe, que, de
feito, hai moitas persoas que viven como se todo esto non existira e non só non están amargadas, senón que son felices
e lles vai ben na vida”.
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- Xavier Queipo, “A taberna submarina”, pp. 28-29.
Conta a morte da “besta esmagadora que conquistou estómagos agradecidos, que arrastrou o país política e
culturalmente” hai agora cinco anos. Bota a faltar a ausencia de batalla dialéctica por parte da resistencia contra esta
situación e salienta a reunión dun grupo de poetas na Costa da Morte, así como unha peregrinación á rocha do Centolo.
Finalmente, expón os resultados desa xuntanza de escritores.
- Xosé Luís Méndez Ferrín, “Que será?”, p. 30.
Laudatorio comentario sobre os dez anos de existencia da Revista das Letras. Felicita aos seus responsábeis pola
calidade das colaboracións, polo “deseño visula soberbio”, e pola capacidade crítica que sempre soubo conservar. En
canto aos agoiros de cara ao 2011, Ferrín indica que están moi relacionados cos desexos, e que é imposíbel chegar á
obxectividade.
- Xosé María Álvarez Cáccamo, “Vento de 2011”, p. 31.
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Pide a axuda dos elementos da natureza para que o 2011 sexa o bo ano que Galicia necesita. Opina que pode ser así
sempre e cando desaparezan do noso país unha serie de persoeiros da vida pública que teñen nas súas mans a vontade
do pobo. Serán estes “dez anos para afastar de nós a xefatura dos caciques perennes”.

______, “Movementos na Academia”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 370, 7 xuño
2001, 8 pp.
Este suplemento dedicado na súa integridade á RAG comeza co epígrafe “Tempos de apertura de Del Riego na RAG”,
no que se fai un balance da súa xestión á fronte da antedita institución. Infórmase de que foi unha época na que se lle
deu entrada a moitos académicos que levaban moito tempo nomeados, así como a filólogos e a autores consagrados da
nosa literatura. Coméntanse, ademais, as catro últimas incorporacións e a necesidade de máis presencia feminina e de
autores máis novos, de entre os que cita aqueles que teñen máis posibilidades de ocupar as prazas vacantes. A seguir,
dedica cadanseu comentario aos novos académicos nos apartados: “Francisco Fernández Rei, unha débeda dos estudios
filolóxicos que a Academia cumpre pouco a pouco”, “Xohana Torres, unha muller que reequilibra as forzas xenéricas e
xeográficas da RAG”, “Xosé Luís Méndez Ferrín, o escritor que lle deu a credibilidade á ofensiva académica Del
Riego” e “Neira Vilas, a memoria viva da emigración e da Galicia exterior”. De cada un deles coméntanse as razóns do
seu nomeamento e as posíbeis contribucións como académicos. Finalmente, baixo o epígrafe “O 17-M” coméntase o
traballo de Sarmiento a
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prol da lingua e da cultura galegas, e barállanse os posíbeis canditatos a seren homenaxeados no Día das Letras Galegas
de anos vindeiros.

______, “Carlos Velo”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 374, 5 xullo 2001, 12 pp.
Suplemento dedicado a Carlos Velo (Cartelle-Ourense, 1909, México D.F., 1988), personaxe do que se salienta a súa
faceta de cineasta e do que se indica, ademais, que tamén foi intelectual, político e doutor en bioloxía. Destácase
ademais o feito de que aínda hoxe segue sorprendendo e que o seu discurso segue sendo actual. Neste número inclúense
diferentes artigos que tratan sobre a súa figura e a súa obra e, así mesmo, ofrécese unha imaxe súa xunto a outras da súa
filmografía. Dous dos artigos fan breves referencias á literatura galega, polo que se describen a continuación.
- S. Noia, A. R. López e R. Navia, “Cartelle, un século despois”, pp. 8-9.
Coméntase a visita que a filla e a neta de Velo fixeron a Cartelle para gravar as escenas da infancia do seu predecesor
para un documental sobre el. Indícase que o nome escollido para este foi “Vieiros” en honra á revista que el fundara
con outros exiliados en México e desde onde mantiña relación coas vangardas literarias, como por exemplo con Brais
Pinto. Ademais, destácase a relación con este grupo transcribindo o fragmento dunha carta
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que Velo lle enviara en 1962. Por outro lado, coméntanse algunhas das súas obras e os seus posicionamentos a partir
das ideas achegadas pola filla e a neta deste personaxe.
- Xosé Enrique Acuña, “Un erotismo visible”, pp. 10-11.
Dá conta de que Carlos Velo, a diferencia doutros intelectuais e compañeiros de xeración, escribiu sobre as súas
experiencias, gustos ou descubrimentos no erotismo. Lóuvase esta iniciativa porque constitúe un referente único da
sexualidade doutro tempo a través do rexistro culto e destaca o feito de que fose a súa filla quen permitise publicar en
1998 Memoria erótica, testemuño que a xeito de pequenos relatos constitúe un fito da cultura galega do século XX.
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López, A. R. e Soedade Noia, “Agardaremos por elas”, O Correo Galego,“Revista das Letras”, nº
390, 1 novembro 2001, pp. 1-11.
Faise un percorrido polas mulleres que actualmente ocupan un lugar no seo da Real Academia Galega. Cítase aLuz
Pozo Garza, Olga Gallego, Xohana Torres e a recente elixida, Rosario Álvarez. Descríbese a entrada das académicas na
institución e sinálase que con Xohana Torres colle forza a idea de avanzar cara a incorporación de máis mulleres e de
máis protagonismo feminino na institución. A seguir reprodúcese o discurso que Xohana Torres leu o día 27 de outubro
de 2001 no seu acto de ingreso na Real Academia Galega, do que xa demos conta no apartado V. 1 deste Informe.

______, “Pisón, 4 poemas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 396, 13 decembro 2001,
pp. 8-11.
Neste número da revista recóllense catro poemas de Xesús Pisón titulados “Forma de locura”, “Erección 1”, “Regreso
ao lobo” e “Irmáns”, precedidos dunha introducción na que o autor fala en primeira persoa para sinalar que a súa
verdadeira vocación é o teatro, malia que por veces ten arrebatos de poeta. Remóntase á súa infancia para explicar a
orixe da súa vocación e convida ao lector a seguilo á páxina seguinte para que lea os poemas. As composicións
caracterízanse pola brevidade dos versos, compostos na súa maior parte por unha soa palabra, pola
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falta total de puntuación e a brevidade dos tres primeiros poemas. Outra das características é a voz poética e primeira
persoa que dirixe as súas mensaxes cara a un ti receptor ao que convida a ser partícipe na súa loucura.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López, Belén, “Isaac Díaz Pardo di que ésta é a primeira homenaxe oficial ‘ós que se foron”,
Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 26 xaneiro 2001, p. 63.
Retoma as palabras de Isaac Díaz Pardo pronunciadas no Congreso sobre o exilio galego celebrado en Pontevedra, nas
que se referiu ás súas amizades no exterior durante a dictadura e ás dúas viaxes ao estranxeiro Así mesmo, lembra
tamén a intervención de Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, que xunto con outros persoeiros do
mundo da cultura, como o profesor da Universidade de Vigo e coordinador do Congreso, Luís Domínguez Castro,
recoñeceu o labor dos exiliados a prol de Galicia.

______, “Bieito Alonso: ‘Na transición houbo un calculado esquecemento institucional”, Diario de
Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 27 xaneiro 2001, p. 63.
Transcribe unha entrevista con Bieito Alonso, participante no congreso O exilio galego, cunha conferencia sobre
Castelao, na que o historiador e profesor fala do esquecemento ao que se viron sometidos os exiliados e da intolerancia
e a falta de pluralidade da sociedade galega que motivaron ese esquecemento. Por outra banda, anuncia a clausura do
mentado congreso, que no seu último día renderá homenaxe ás mulleres exiliadas, “as máis anónimas dentro do
anonimato da maioría dos exiliados”.
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______, “Noite de poesía con alma irlandesa e corazón galego en Pontevedra”, Diario de
Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 10 febreiro 2001, p. 63.
Infórmase do acto de presentación no café Moderno da capital do Lérez de Poemario irlandés (2000), galardoado co
IVº premio Johan Carballeira do Concello de Bueu. Coméntase a participación do propio autor, Adolfo Caamaño, quen
declarou que compuxera o libro sete anos antes durante unha viaxe a Irlanda; dos poetas Bernardino Graña e Xosé
María Álvarez Cáccamo; do profesor e filósofo Ramón Regueira Varela; do grupo de teatro do colexio marinense San
Narciso, que se encargou do recitado dos poemas; e de dúas violinistas e un gaiteiro que realizaron o acompañamento
musical. Por outra parte, defínese a obra como “libro de viaxes” ou “viaxe poética” de grande diversidade temática

______, “Poesía e música para celebrar o Día Internacional das Mulleres”, Diario de Pontevedra,
“Cultura”, 6 marzo 2001, p. 72.
Belén López dá conta da rolda de prensa en que a concelleira pontevedresa Salomé Álvarez e a cantante Uxía Senlle
presentaron o acto lírico-musical que se vai celebrar no Teatro Principal da cidade do Teucro para festexar
o Día da Muller Traballadora. Neste senso, cita a lista de participantes, que inclúe á propia Uxía Senlle, Ana
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Romaní, Mercedes Peón, Menchu Lamas, Susana Seivane, Rosa Cedrón, Guadi Galego, María Manuela, Sonia
Lebedinski, Paloma Suanzes e Uxía Pedreira.

______, “Escritores coinciden en sinalar o gran momento creativo da literatura galega”, Diario de
Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 7 marzo 2001, p. 63.
A xornalista salienta que se reunisen Marilar Aleixandre, Aníbal Malvar, Xosé Miranda e Armando Requeixo no
Ateneo de Pontevedra para falar da novela de xénero, xa que xulga escasos os espacios de que goza hoxe a reflexión
sobre a literatura galega contemporánea. A continuación, resume as ideas principais expostas polos participantes no
faladoiro: Aleixandre criticou o concepto de xénero, Requeixo aventurou que o baixo número de críticos se debe a que
a ninguén lle gusta xulgar aos demais, e Malvar amosou a súa desconformidade co tópico de que a grande novela
galega está por escribir e asegurou que a literatura galega evoluciona e que está nun mellor momento cá española.

______, “Tambo’ presentó su primera antología poética como agrupación literaria”, Diario de
Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 16 marzo 2001, p. 71.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Coméntase a presentación no auditorio pontevedrés de Caixanova de Poemas de nenos e paxariños, de Aurora Vidal e
editado por Libros da Frouma, e Antología poética, do grupo Tambo –integrado por María Dolores Aurora Vidal
Caramés, Tonia Vázquez Gómez e Clementina Vidal Caramés– e editado por Follas Novas. Sinálase a seguir que o acto
foi presentado por Alonso Girgado e que incluíu o recitado de poemas das dúas obras con acompañamento musical.
Ademais infórmase de que a profesora Aurora Vidal, aínda que nunca publicara nada, estaba moi integrada en círculos
literarios, participando xa en 1954 no IIIº Congreso Internacional de Poesía en Santiago de Compostela.

______, “O Concello homenaxeará a Amado Carballo en maio”, Diario de Pontevedra, “Diario de
CulturaOcio”, 23 marzo 2001, p. 63.
Indica que o concello de Pontevedra renderalle homenaxe a Amado Carballo no centenario do seu nacemento e, entre
outras cousas, repartirá nos centros escolares 600 exemplares dun volume que recolle a vida e obra deste autor. Apunta
tamén que se presentou neste concello o programa de actividades “Abril dos libros” no que haberá contacontos,
presentacións literarias, mesas redondas ou espectáculos de animación nas fins de semana.

______, “Borrazás, Queipo e Villalta analizaron o presente da literatura en Galicia”, Diario de
Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 28 marzo 2001, p. 71.
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Belén López dá conta do faladoiro sobre literatura galega organizada polo Ateneo pontevedrés no café Moderno, coa
participación de Dolores Vilavedra, Xurxo Borrazás, Xavier Queipo e Luísa Villalta. Con todo, céntrase nas
intervencións de carácter oposto de Queipo, que declarou que a nosa literatura está nun bo momento de calidade e
variedade, en parte a causa da eclosión das novas xeracións educadas en galego, e Borrazás, que opinou que a situación
literaria galega é parella á de calquera outra con características similares e que hoxe está por diante da vasca e por
detrás da catalana, a cal goza de moitas traduccións. A seguir, sobrancea que no único que concordaron estes dous
escritores foi en que a literatura galega ocupa en Galicia unha posición subsidiaria respecto da española.

______, “Literatos na casa do Concello”, Diario de Pontevedra, “Diario de CulturaOcio”, 6 abril
2001, p. 64.
Infórmase da recepción, inscrita nos actos do programa “Abril dos libros”, ofrecida polo Concello de Pontevedra,
representado polo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, o concelleiro de Cultura, Luís Bará Torres, e a concelleira de
educación, Salomé Álvarez, a todos os autores pontevedreses galardoados durante o ano 2000: Fina Casalderrey,
Victoria Moreno, Luís Rey Núñez, Manuel Lourenzo González, Adolfo Caamaño, Miguel Suárez Abel e Xosé Vázquez
Pintor. A xornalista sitúa estes sete como uns cabaleiros defensores da
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cultura fronte á globalización hipercomercializada procedente de Hollywood ou á prensa do corazón de gran difusión.

______, “Libros e máis libros na Ferrería”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 23 abril 2001,
p. 36.
A saída dos libreiros á rúa nunha xornada antes do Día do Libro, aproveitando que era domingo, centra esta
información. Sinálase que non quedaron insatisfeitos malia o día de chuvia que se presentou. A seguir, recóllense
declaracións de autores que estiveron ese día asinando as súas obras, como as do ex-conselleiro Alfredo Conde, que
defendeu a carencia de calidade literaria de Manuel Rivas, ou as do investigador Alberto Fortes, que se queixou do
pouco que se le nun momento tan doce como o que están a vivir as nosas letras. Tamén se indica que se celebraron
catro sesións de contacontos para os máis miúdos.

______, “Casares, Aleixandre e Riveiro Coello”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 25 maio
2001, p. 87.
Noticia sobre a celebración dun faladoiro no pontevedrés café Moderno sobre os novos valores da literatura galega, coa
participación de Carlos Casares, Marilar Aleixandre e Antón Riveiro Coello. Sinálase que Casares
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destacou o bo momento que se está a vivir en dous apoios: unha xeración que estudiou o galego na escola e o aumento
das traduccións. A seguir, saliéntase que Aleixandre puxo en cuestión o tópico de que se le pouco e apuntou un par de
problemas: que se le en español en moita maior medida e a “invisibilidade” do libro galego nos establecementos
comerciais. Tamén se ofrece a visión, máis pesimista, de Riveiro que ve positiva a situación dende o punto de vista
creativo pero negativa dende a perspectiva de que non aumenta o reducido número de lectores en galego.

______, “Na honra do ‘dandi’ da ‘azul eternidade...”, Diario de Pontevedra, “É Venres”, 1 xuño
2001, p. 2.
A xornalista dá conta da semana de homenaxe que o Concello de Pontevedra lle está a tributar á memoria do
vangardista Luís Amado Carballo. En concreto, anuncia para a fin de semana dous recitais: un con poetas das cinco
linguas ibéricas e outro que mesturará lectura con música e tecnoloxías multimedia. Entre outros participantes, nomea a
Manuel Rivas, Cristal Méndez, Antón Reixa ou Xabier Cordal.

______, “Vintecinco autores galegos visitarán o III Salón do Libro en Pontevedra”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 3 xullo 2001, p. 53.
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Anuncia a posta en marcha en Pontevedra do III Salón do Libro, organizado pola Asociación Galega de Editores co fin
de expandir a presencia social do libro galego e consolidar espacios de encontro arredor del, que contará coa presencia
de escritores como Fran Alonso ou Marilar Alexandre que acudirán ao evento para firmar obras súas. Así mesmo,
lembra que o ano 2000 foi o primeiro no que o Salón do Libro se fixo itinerante pasando por Vigo, Ourense, Lugo,
Ferrol e Compostela antes de trasladarse a Pontevedra.

______, “Loita contra a discriminación do libro galego dende o centro de Pontevedra”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 4 xullo 2001, p. 53.
Describe a xornada inaugural do IIIº Salón do Libro Galego que correu a cargo da presidenta da Asociación Galega de
Editores, Fabiola Sotelo, quen no seu discurso lembrou que o obxectivo principal da celebración é a loita contra a
discriminación que a literatura galega sofre nas librerías. No transcurso da xornada, que contou coa presencia de
escritores como Anxo Angueira, levouse a cabo tamén, e por primeira vez neste evento, un recital poético no que
interviñeron Helena Villar, Luís García Tosar e María do Cebreiro Rábade, entre outros. Así mesmo, recolle as breves
entrevistas con David Otero e Fran Alonso nas que ambos escritores, ademais de referirse brevemente ás súas obras
máis recentes, falan da importancia de actos coma o citado para a promoción do libro galego.
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______, “Cincuenta anos despois, Castelao ten as súas obras completas publicadas”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 5 xullo 2001, p. 69.
Informa da presentación en Pontevedra da obra completa de Castelao, formada por oito volumes publicada por Galaxia
en colaboración coa Fundación Caixa Galicia, na que interviron o director xeral de Caixa Galicia, José Luís Méndez
López, que ve a publicación case como unha culminación necesaria nos proxectos da Fundación Castelao; o director de
Galaxia, Carlos Casares, que destacou como máis salientábel da edición a correspondencia persoal do autor; e o
coordinador da obra, Henrique Monteagudo que repasou durante a súa intervención os contidos dos diferentes volumes
sacados do prelo en 2000.

______, “A Feira do Libro onde os lectores son “Feras desmadradas” segundo a pregoeira”, Diario
de Pontevedra, 15 xullo 2001, p. 61.
Informa sobre a Feira do Libro de Pontevedra, organizada pola Federación de Libreiros de Galicia e a Agrupación de
Libreiros locais na que este ano participaron entre outros, María Victoria Moreno e Marilar Alexandre, encargada de ler
o pregón inaugural no que lembrou a diferentes literatos destacados relacionados coa cidade de Pontevedra. Así mesmo,
recolle as palabras que o alcalde da cidade lle dirixiu ao público nas que aludiu ao cambio de situación das casetas con
respecto a anos anteriores, e a importancia de feiras deste tipo para
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loitar pola literatura galega, ao tempo que dá conta dalgúns dos actos que se teñen previstos entre os que figuran actos
para nenos e sorteos de lotes de libros, ademais dunha homenaxe á escritora María Victoria Moreno pola súa carreira.

_____, “¡Que bonita está hoxe Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 23 xullo
2001, p. 44.
Faise eco das palabras que, con motivo da homenaxe que se lle tributou o último día da Feira do Libro de Pontevedra,
pronunciou María Victoria Moreno, nas que denunciou o mal trato do que foi obxecto polos seus compañeiros de
xeración e agradeceu o apoio actual da xente nova. Lembra tamén as intervencións de Xavier Senín e Fina Casalderrey,
bos amigos da escritora, que louvaron a súa cualidade humana e a loita por unha lingua que non é a súa, xa que ela
naceu nun lugar de Cáceres. Por outra banda, recolle as impresións do presidente da Agrupación de Libreiros de
Pontevedra, Manuel Seijas, que se mostra satisfeito cos resultados desta terceira edición da Feira.

______, “¿Que pasa coa cultura galega no ano 2001?/A cultura galega no ano 2001”, Diario de
Pontevedra/El Progreso, “Galicia 2001”, 25 xullo 2001, pp. 2-3/ 45-46.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Recóllense as opinións de diferentes persoeiros relacionados co mundo cultural galego, Carlos Casares, presidente do
Consello da Cultura Galega, Fabiola Sotelo, presidenta da Asociación Galega de Editores, o presidente do Instituto
Galego de Artes Escénicas e Musicais, Amado Rincón e o director do Centro Galego de Arte Contempóranea, Miguel
Fernández Cid, sobre a situación actual da cultura galega que, malia pasar por un gran momento creativo, vese
ameazada pola situación da lingua e pola tendencia á globalización. Así mesmo, os entrevistados falan dalgunhas das
carencias no ámbito cultural galego que é preciso paliar de contado, como a necesidade do desenvolvemento dunha
corrente crítica, proxecto que parece ir polo bo camiño, ao tempo que critican o intervencionismo institucional no
mundo cultural, un intervencionismo considerado “imprescindible” polo Presidente do Consello da Cultura Galega.

______, “Meses nos que os libros invadiron a Praza da Ferrería e os clowns, as rúas de
Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Peregrina 2001”, 11 agosto 2001, p. 44.
Fai un reconto dos variados e múltiples actos culturais, entre os que destacan os referentes á literatura como feiras ou
mostras de libros e certames poéticos, celebrados ao longo do ano na cidade de Pontevedra, organizados na súa maioría
polo concello e pola entidade financeira Caixanova, e nos que se botou de menos a colaboración institucional que
“segue a ser a gran materia pendente dos poderes políticos en Pontevedra”.

______, “Benvidos a Galeusca”, Diario de Pontevedra, “É Venres”, 2 novembro 2001, p. 5.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Referencia sobre a celebración en Pontevedra do encontro Galeusca, que contará coa participación, entre outros, de
Arturo Casas, Antonio Martí Monterde, Josep-Francesc Delgado, Tere Irastorzta, Xavier Seoane, Josu Landa e Antón
Figueroa, que dictará a conferencia inaugural: “Comunicación literaria, novas tecnoloxías e cultura única”.

______, “O hipertexto revoluciona ‘Galeusca”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 3 novembro
2001, p. 63.
Coméntase que o tema estrela da primeira xornada do XVIIIº Galeusca foi a influencia da Rede e do hipertexto na
literatura. Sinálase que Antón Figueroa opinou que o libro xa non ten a “exclusiva da ficción”, pero que non debe temer
que os novos formatos o fagan desaparecer, e que a doutrina socio-económica neoliberal imperante está a prostituír a
arte e póndoa ao seu servicio. Indícase tamén que Josu Landa se centrou nas vías de arrequentamento que as novas
tecnoloxías lle ofrecen á literatura e que Antoni Martí e Arturo Casas discreparon sobre o concepto de lector. Por outra
parte, avísase da celebración de dous recitais poéticos, un executado por nenos e outro por adultos. Alén disto, dáse
conta de que o alcalde pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores lles ofreceu unha recepción oficial aos participantes
no encontro.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Chegou o momento de pasar á acción”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 4
novembro 2001, p. 60.
Gábase a participación e o dinamismo do encontro Galeusca, que se está a celebrar en Pontevedra. A continuación,
glósanse as intervencións do público máis importantes: as de Pilar García Negro, que atacou o decreto de Humanidades
e pediu axuda institucional para a literatura, Xulio Ricardo Trigo, que fixo un chamamento a crear en Internet, e Miguel
Anxo Fernán-Vello, que solicitou apoio gobernamental ás traduccións. Infórmase, así mesmo, de que se presentaron as
conclusións do encontro e de que o debate protagonizado por Tere Irastorzta, Xavier Seoane e Josep-Francesc Delgado
se centrou na problemática da literatura na escola. Por outra parte, dáse conta do recital poético que contou coa
participación de catro representantes de cada sistema literario (galego, catalán e vasco). Ademais anúnciase a
celebración da versión infantil deste recital na xornada final do Galeusca.

______, “José Saramago e Manuel Rivas prestan o seu apoio a ‘Olladas do Planeta”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 27 decembro 2001, p. 70.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Informa do apoio prestado a través dun manifesto do Festival de Cine de Pontevedra “Olladas do Planeta” asinado por
setenta e cinco escritores entre os que se atopan nomes tan relevantes da cultura galega como Manuel Rivas, Suso de
Toro, Marilar Aleixandre ou Xosé Luís Méndez Ferrín, entre moitos outros.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López, Marina, “Exposición de Tomás Barros”, Diario de Ferrol, “Arte”, 13 novembro 2001,
p. 12.
Co gallo dunha exposición pictórica de Tomás Barros, sinálase que foi cofundador da revista Aturuxo, a única de
carácter poético existente en Galicia na década dos cincuenta.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López, Siro, “Bernabé e Cipriana”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 22
agosto 2001, p. 8
Baixo este título, recolle o breve relato de Siro López (Ferrol, 1943), xornalista de La Voz de Galicia e artista plástico,
no que nos conta a historia deste matrimonio tan peculiar, no que Cipriana era unha muller moi grande e Bernabé un
home moi pequeno, que viviron toda a vida felices e criaron oito fillos, pero que no final das súas vidas el perde o
caletre. Acompáñao a ilustración de Kiko da Silva.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López, Uxía, “A Fundación Rosalía publicará antoloxías da autores en castelán e inglés”, La Voz
de Galicia, “Santiago”, 16 xullo 2001, p. 12.
Anuncia a publicación de Historias das Misas de Rosalía e dunha antoloxía poética en castelán da mesma autora, así
como unha próxima en inglés sobre a que se está a traballar, dentro dos actos organizados polo Centro de Estudios
Rosalianos cos que se conmemora o 116 cabodano da morte da escritora. Así mesmo, faise eco do discurso de Alonso
Montero, no que criticou a actitude dos actuais gobernantes que “favorecen máis a prosa de Cela que a poesía de
Rosalía”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López-Barxas, Francisco, “Pertenzo ó río”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias”, 24 agosto
2001, p. 10.
Relato de Francisco López Barxas, acompañado da ilustración de Kiko da Silva, no que nos conta a historia de Ylena,
unha moza rica italiana que decide marchar a Nova Orleáns para escribir unha novela.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López González, Francisco Javier, “O apupo de Borneo”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 4 agosto 2001, p. 10.
Reproduce o relato de Francisco Javier López González (Buenos Aires, 1963) no que se conta cómo Xinebro
Arcedouros ten que substituír como figurante a un compañeiro enfermo nun velorio. Tan ben o fixo que a viúva
regaloulle un apupo ou buguina tropical que o defunto trouxera de Borneo e na que el dicía que se oía o silencio.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López Iglesias, Hermes, “A vida de Gervasio”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 9 agosto 2001, p. 10.
Narración de Hermes López Iglesias na que se nos achega á vida de Gervasio, un fillo de labregos ao que lle sorrí a
vida, pero que comeza a torcérselle cando se separa da muller e comeza a incertidume e o rexeitamento dos que están
ao seu redor.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López Sánchez, Marta, “Tireille un tiro”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 10 agosto 2001, p. 13.
Recóllese este relato de Marta López Sánchez no que se xoga co equívoco dun rapaz que di ter tirado un tiro e que é
detido por un axente, pensando que ten algo que ver coa mafia, e que resulta ser xogador de fútbol que lle tirou un tiro
ao porteiro.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López Silva, Inma, “A vida que nos dá a risa”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 88,
5 agosto 2001, p. 2.
Quéixase de que a comisión de festas do Concello de Santiago non incluíse a modalidade teatral no programa do
Apóstolo 2001 e fala do espectáculo que foi ver do grupo canario Anticraisis Consort. Tamén indica que non é xusto
que as compañías de teatro de dentro e de fóra non pisen Compostela en festas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

López Valcárcel, Xulio, “Literatura galega: unha reflexión”, Diario de Ferrol/Diario de Arousa/El
Ideal Gallego, 25 xullo 2001, p. 16.
Reflexiónase sobre as características da literatura galega no mundo actual. Dise que en ningún momento da historia
gozou de mellor saúde ao ser demandada por centros de ensino e ao recibir o apoio dos nosos autores, que sacrifican un
maior recoñecemento e difusión da súa obra ao escribila en galego. Así mesmo, recoñécese que
o verdadeiro problema está na recesión que sofre o galego como idioma independente se se compara co castelán.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Losada, Ricardo, “Edipo Macho Rei”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 28
agosto 2001, p. 10.
Relato de Ricardo Losada no que se xoga co simbolismo de facer e desfacer a cama Adán e Eva, nun xogo de
equívocos que quere ser de despiste para o lector.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. B., “Rosalía, ‘nai’ de la nueva poesía femenina”, La Opinión, “Cultura”, 1 febreiro 2001,
p. 61.
Nota sobre a mesa redonda arredor da figura de Rosalía que tivo lugar na biblioteca herculina Miguel González Garcés
coa participación de Luz Pozo Garza, Miguel Anxo Fernán-Vello, Xulio Valcárcel, Yolanda Castaño, Susana Caaveiro
e Xosé Vázquez Pintor. Sinálase que a primeira recoñeceu a influencia da padronesa na súa formación persoal e que
Fernán-Vello a nomeou como iniciadora da poesía realista, alén de valorar que fose quen de se impor nun contexto
literario dominado por homes.

______, “Ni una corona para Pardo Bazán”, La Opinión, “Cultura”, 17 setembro 2001, p. 61.
Compáranse os actos organizados na Coruña para homenaxear a Curros Enríquez, ao cumprirse 150 anos do seu
nacemento, co silencio ao redor da figura de Emilia Pardo Bazán ante a mesma celebración nese mesmo día.
Recóllense, ademais, as palabras de Xulia Santiso sobre as reformas que se están a facer na casa museo da condesa.
Finalmente, ofrécese unha breve presentación da creación literaria desta autora.

______, “Barreiro: ‘Somos hijos de Murguía pero herederos de Pardo Bazán”, La Opinión,
“Cultura”, 25 outubro 2001, p. 65.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

A raíz da presentación na Coruña das xornadas que conmemoran o 150 aniversario do nacemento de Emilia Pardo
Bazán, interésase pola relación da escritora coa Academia Galega, depositaria dos seus fondos. Así, e seguindo a Xosé
Ramón Barreiro Fernández, recoñécese a pouca atención que a RAG lle prestou á súa figura, como se demostra no
atraso na modernización do Museo Pardo Bazán, situado na que foi a súa casa, tamén legada á RAG. Así mesmo,
transcribe as palabras dos expertos presentes no acto (Marina Mayoral, Ana María Freire e Jean-François Botrel),
unánimes á hora de enxuizar a escasa valoración que Pardo Bazán tivo na súa terra de orixe.

______, “Neira Vilas levará a voz da emigración galega á RAG”, La Opinión, “Cultura”, 18
novembro 2001, p. 66.
O ingreso de Xosé Neira Vilas na Academia Galega motiva este artigo no que, a través do discurso do novo académico,
coñecemos os seus obxectivos nesta institución. Así, Neira Vilas afirma que o seu traballo vai ter moita relación coa súa
propia condición de emigrante, pois cre que Galicia debe corresponderlle á emigración polas moitas iniciativas que alí
xurdiron. Ademais, neste discurso destaca o bo momento que vive a literatura galega, aínda que pensa que o teatro
necesita un novo impulso, e os efectos positivos dos certames literarios. Pola súa banda, Xesús Alonso Montero,
encargado de contestar a Neira Vilas, salienta o labor deste como traductor ao galego.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. C., “La XXVII edición de la Feria del Libro de Vigo tendrá una biblioteca para animar a la
lectura”, El Correo Gallego, “Cultura”, 30 xullo 2001, p. 75.
Anuncia a apertura da nova edición da Feira do Libro de Vigo que este ano contará con, ademais de numerosas
actividades lúdico-literarias, unha bibiloteca aberta na que os interesados poderán acceder á lectura de libros de xeito
totalmente gratuíto. Así mesmo, anuncia a participación dalgúns dos escritores entre os que se contan Xabier Docampo,
encargado de ler o pregón inaugural, Fran Alonso ou Fina Casalderrey.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. C. S., “Los carballeses se gastaron casi tres millones en la Feria del Libro”, La Opinión,
“acoruña”, 28 agosto 2001, p. 13.
Fai un balance da Feira do Libro de Carballo, que este ano chegou a súa sétima edición e na que o éxito de vendas
correspondeu a libros infantís como Harry Potter ou Los Simpson, ademais de obras xa clásicas e modernas de Manuel
Rivas, no caso galego. Critica a coincidencia do evento coas festas de Malpica, o que provocou que non se chegara ao
éxito de vendas esperado.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. D., “Alcalá criticou con dureza ‘a agonía do libro galego”, El Progreso, “Cultura”, 17 xuño
2001, p. 74.
Co gallo da inauguración da décimo novena edición da Feira do Libro de Lugo, faise referencia ao pregón pronunciado
por Xavier Alcalá, no que o escritor critica a situación do libro galego debido á importancia da televisión. Recóllense
comentarios como “estamos afectados polo mal do século: o analfabetismo xeral...” ou “o libro galego está na agonía”
que levaron ao alcalde de Lugo, Xosé López Orozco a cualificar o pregón de “provocador”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. F., “Nao Senlleira’ organiza una conferencia sobre Bouza Brey”, Atlántico Diario, “Condado”,
8 maio 2001, p. 19.
Dá un avance das actividades da Asociación Cultural Nao Senlleira, entre as que destaca a celebración dunha
conferencia arredor de Fermín Bouza Brey dentro dos actos de conmemoración do centenario do seu nacemento.

______, “Nao Senlleira’ edita unha revista dedicada a la figura de Fermín Bouza Brey”, Atlántico
Diario, “Condado”, 11 maio 2001, p. 22.
Dá conta do futuro proxecto da Asemblea Cultural e Nacionalis ta Nao Senlleira do Condado que é sacar á luz un
caderno monográfico dedicado a Fermín Bouza Brey (1901-1973) con motivo do seu centenario. Dise que o proxecto
tenta recuperar, así, a revista de 1992, Faladeira, publicada polos Irmandiños da Fala. Infórmase ademais doutras
actividades previstas para a homenaxe como unha conferencia do estudioso González Reboredo e un concerto e recital
poético.

______, “Mondariz rindió homenaje ayer a un profesor exiliado durante la Guerra Civil”, Atlántico
Diario, “Condado”, 14 agosto 2001, p. 18.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Dá conta da homenaxe que, con motivo da proxección da película A lingua das bolboretas, lle rendeu a Asociación de
Veciños Xabriña ao mestre Luís Souto, docente na localidade de Mondariz entre 1934 e 1936 e obrigado a exiliarse,
como o protagonista do mentado filme, durante a Guerra Civil.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. G., “Manuel Seijas: ‘Son tiempos difíciles porque no se lee”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra Ciudad”, 10 abril 2001, p. 10.
Reprodúcense as declaracións do novo presidente da Agrupación de Libreiros de Pontevedra, Manuel Seijas, no sentido
de que non son bos tempos para estes empresarios dado que non se le e só se venden os libros de texto, os obrigatorios
no sistema educativo e as novas edicións que van acompañadas dun grande aparato publicitario. Tamén se cita que a
agrupación está xa traballando nos preparativos dos actos do Día do Libro e da Feira do Libro de Pontevedra.

______, “Os literatos piden o apoio da administración e os medios galegos”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 16 decembro 2001, p. 34.
Ofrece algunhas das conclusións ás que chegaron os autores reunidos na primeira xornada do Congreso de Escritores
Galegos celebrado en Vigo. Entre os temas tratados neste foro, alude ao debate sobre realismo e literatura fantástica, ao
estado editorial da literatura galega e a súa presencia nos medios (en clara desigualdade coa española), á necesaria
proxección exterior da nosa literatura (que axudaría a mellorar o seu estatus) e ao desequilibrio entre narrativa e poesía
no tocante á súa función social.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. I., “Comenzó la ‘Semana Álvaro Cunqueiro’ en el monasterio de San Xoán”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra Poio”, 23 maio 2001, p. 23.
Indícase que comezaron os actos da Semana Álvaro Cunqueiro coa presentación da delegación en Galicia da
Asociación de Escritores y Artistas Españoles, situada na vila de Combarro (Poio). A seguir, dise que neste acto José
López Martínez, director xeral da asociación, ofreceu un relatorio sobre a obra en castelán de Álvaro Cunqueiro. Para
rematar, destácase que a semana continuará ao día seguinte cunha intervención de Camilo Franco sobre a obra Escola
de menciñeiros (1960).

______, “Pontevedra despertó entre ‘palilleiras’ y anocheció con la poesía más moderna”, Diario
de Pontevedra, “Cultura”, 3 xuño 2001, p. 63.
Noticia miscelánea que inclúe información sobre a derradeira xornada da Festa da Poesía, dedicada este ano a Luís
Amado Carballo, que se pechou cun recital no que participaron Xabier Cordal, Xabier Queipo, César Morán, Antón
Reixa e Manuel Rivas. Así mesmo, dáse conta de que o acto, celebrado no Teatro Principal da capital do Lérez, foi
promovido por Antón Lopo e integrou a informática e as novas tecnoloxías.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. J., “O Día das Letras Galegas, a Martín Sarmiento”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 3 xuño
2001, p. 62.
Recóllese a nova da decisión tomada pola Real Academia Galega de dedicar o Día das Letras Galegas do vindeiro ano a
frei Martín Sarmiento. Ademais, achégase un percorrido pola vida e obra deste autor. Así mesmo, infórmase de que a
Academia Galega incorpora un novo membro á institución: Xosé Neria Vilas, do que tamén se fai un percorrido
biobibliográfico.

______, “Lembrando a Ramón Cabanillas”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 8 xuño 2001,
p. 70.
Infórmase da iniciación dun congreso en Cambados arredor da figura de Ramón Cabanillas, que na súa xornada
inaugural contou cos relatorios de Francisco Fernández Rei e Carlos López Bernárdez sobre lingua, e Carlos Casares
Mouriño, que se fixou máis en cuestións literarias e políticas. Con todo, a noticia céntrase nas intervencións do
presidente da Xunta, Manuel Fraga, e do ministro voceiro do goberno central, Pío Cabanillas. Menciónase que o
primeiro louvou o compromiso que o poeta soubo manter sempre e que o segundo, alén de defender o modelo
harmónico de bilingüismo propugnado pola Xunta, fixo fincapé en que o seu tío avó foi quen

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

de conxugar a mensaxe revolucionaria coa literatura. Tamén se sobrancea a asistencia doutras autoridades como os
conselleiros de cultura e xustiza ou o delegado do goberno.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. J. C., “La Feira do Libro superó el éxito de ventas y público de ediciones anteriores”, El
Progreso, “Comarcas”, 28 agosto 2001, p. 14.
Dá conta do remate da XVIª Feira do Libro de Foz e recolle a valoración positiva feita dende a organización, que
salienta o aumento de vendas e de público, o que consideran que é índice da tendencia á alza que cada ano experimenta
a feira. Dos actos celebrados destacan o interese que espertou a lectura escenificada dunha selección de textos de
Álvaro Cunqueiro polo grupo A Pomba do Arco e a presentación do libro Cantaruxos do meu mar (1999), de Paco
Rivas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. J. M., “Castelao une a Rianxo y Uruguay”, La Voz de Galicia, “Barbanza-Muros-Noia”, 28
xaneiro 2001, p. 2.
Con motivo da celebración do vintecinco aniversario da colocación do busto de Castelao en Rianxo enviado por persoas
de Uruguay, dáse conta das intervencións celebradas no citado concello de Avelino Pousa Antelo, Pilar García Negro
ou o representante do patronato uruguaio en Galicia, Xesús Gómez Miño, salientando todos eles o labor de Castelao e o
seu orgullo de ser galego. En columna á parte, ofrece datos sobre outras actividades celebradas dentro desta mesma
xornada de homenaxe, entre elas unha ofrenda floral ou a entrega dunha placa de agradecemento.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. J. R., “Froíña García abandona el teatro tras luchar doce años contra el párkinson”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 4 setembro 2001, p. 14.
Informa sobre a decisión de Froíña García Ábalo, presidenta da asociación teatral “Porta Aberta” e do que foi o
primeiro grupo de teatro do funcionariado do concello de Vigo, “Trasnada”, de cesar nas súas funcións no mundo do
teatro e as súas actividades profesionais por mor dunha enfermidade. Así mesmo, dá conta dalgúns dos proxectos que
ten previsto realizar Froíña a curto e longo prazo entre os que se inclúen a preparación de conferencias sobre teatro e a
impartición de clases de teatro a nenos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. L., “El grupo de teatro de la Casa Rosada celebra su primera reunión”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra//Poio”, 1 novembro 2001, p. 24.
Dá conta, de entre outras iniciativas locais, da posta en marcha dun grupo permanente de teatro na casa Rosada de Poio
que será dirixido por Manuel Solla.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. M. O., “El ‘Outono Cultural’ traerá teatro, música y títeres hasta A Baña a partir de diciembre”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 novembro 2001, p. 20.
Anuncia diferentes representacións teatrais dentro do Outono Cultural do Concello da Baña adiantando os nomes dos
grupos teatrais que ofrecerán as súas pezas por diversas parroquias como Badin, Candilejas ou Tres Globos, sen indicar
as obras que porán en escena.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

M. S. “Músicos, pintores y escritores darán nombre a nuevas calles”, La Opinión, “Oleiros”, 20
xuño 2001, p. 16.
Informa da decisión do Concello de Oleiros de empregar o nome de artistas, músicos, pintores e escritores,
recentemente falecidos, entre os que se atopan a escritora Fany Garrido ou o poeta Uxío Novoneyra, para denominar
distintas rúas do municipio. Así mesmo lembra as figuras de Pablo Picasso, o Maestro Rodrigo e o Cronista Oficial de
Galicia, Antón Fraguas, que cederán o seu nome a diferentes rúas.
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M. S. P., “El CGAI recupera las películas de Eligio González sobre la diáspora”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 31 agosto 2001, p. 24.
Dá conta da culminación da recuperación da filmografía do cineasta galego emigrado na Arxentina, Eligio González,
que pasou á historia por fixar a memoria visual da emigración e do galeguismo na diáspora. Así mesmo, fai unha breve
descrición da obra recuperada, composta por sete películas rodadas en Arxentina entre 1942 e 1972 entre as que se
atopan imaxes de Castelao no seu exilio en Buenos Aires, grabacións do Primeiro Congreso da Emigración e os actos
do 50 aniversario do Centro Galego de Buenos Aires.
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M. T. G., “Teatro y deporte marcan el dinamismo del barrio”, Faro de Vigo, “Vigo por los 4
costados”, 1 maio 2001, p. 9.
Maniféstase que o instituto vigués Álvaro Cunqueiro, coñecido popularmente como Coia 4, amais de ter tres grupos de
teatro, cede as súas instalacións ao grupo semiprofesional La Talía para ensaios e actuacións.
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M. V., “La editorial Galaxia admite que la venta de libros en gallego se ‘ha estancado”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 24 febreiro 2001, p. 60.
Reprodúcense as opinións de Damián Villalaín que, co gallo da compra por Galaxia dos dereitos da obra de Eladio
Rodríguez, analiza a situación do sector editorial en Galicia. En concreto, indícase que declarou que as cifras de vendas
non medran e que estamos, xa que logo, a anos luz de Cataluña, onde o catalán domina a metade do mercado. Tamén se
cita que Villalaín destacou a perda de peso de Vigo no mundo editorial galego e o pulo que está a cobrar a provincia da
Coruña con empresas como Sotelo Blanco, Espiral Maior, Laiovento ou Hércules de Ediciones, líder en facturación.
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Mallo, Albino, “Galaxia, palabras para un país”, O Correo Galego, “Lecer”, 25 febreiro 2001, p.
16.
Con motivo do cincuentenario de Galaxia celebrado o ano pasado, o articulista lembra que estiveron vinculados a ela
dende os homes da Xeración Nós ata galeguistas de hoxe, aínda que salienta o papel do núcleo duro das primeiras
décadas, formado por Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla Couto e Ramón Piñeiro. Tamén destaca que, entre os
máis dos 1700 libros publicados, figuran dous premios nacionais de narrativa –Xa vai o grifón no vento (1984), de
Alfredo Conde, e ¿Que me queres amor? (1995), de Manuel Rivas– e un de narrativa infantil –Das cousas de Ramón
Lamote (1985), de Paco Martín. Como primeiros éxitos de vendas cita a versión galega da Guía de Galicia, de Otero
Pedrayo, e o Diccionario enciclopédico gallego-castellano, de Eladio Rodríguez. Como precursor desta iniciativa
cultural menciona o fugaz suplemento dos sábados do xornal santiagués La Noche, onde xa Isla Couto e Fernández del
Riego exercían de coordinadores.

______, “Poeta posrosaliana”/ “O ciclo ‘Muller e poesía’ rendeulle unha homenaxe na Coruña a
Pura Vázquez”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Sociedad-Cultura”, 1 marzo 2001,
p. 50/p. 74.
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Co gallo da homenaxe que se lle rendeu a Pura Vázquez no IIº encontro “Muller e poesía”, coa participación de Susana
Caaveiro, José Aguilar, Emma Couceiro, Manuel Álvarez Torneiro e Manuel María, coméntase que este último opinou
que a poetisa ourensá ficou ancorada nunha estética de corte rosaliano e que recoñeceu admirar o seu dominio literario
bilingüe. Sinálase, así mesmo, que a propia Pura Vázquez se declarou moi emocionada con este acto, que incluíu
reflexións e recitado de poemas, e que descubriu a súa admiración por Cela, Rosalía, Gabriela Mistral e Stefan Zweig.

______, “Castelao e o socialismo nos libros de Borobó”, O Correo Galego/El Correo Gallego,
“Lecer”/”Correo das Culturas”, nº 68, 18 marzo 2001, p. 5/p. 7.
Comézase sinalando a importancia que posúen os traballos de Borobó no eido xornalístico. A continuación, alúdese a
dous dos estudios máis actuais deste autor: Daniel, o noso (2000), de Ediciós do Castro e A nacencia do socialismo en
Galicia, de Galaxia. Recóllense, ademais, as palabras de Borobó nas que explica o contido e a estructura destas obras.
Finalmente, menciónanse outras dúas obras que se publicarán proximamente: A gran perdoanza do 65 e Crónica
parcial del arte galaico.

______, “Literatura e linguaxe audiovisual no Centro Galego de Artes da Imaxe”, O Correo
Galego, “AFA”, 24 marzo 2001, p. 32.
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Anúnciase o encontro “A literatura e a linguaxe audiovisual”, organizado pola Fundación Araguaney, a Consellería de
Cultura e o Centro Galego de Artes da Imaxe e dirixido por Luís Hueso. Así mesmo, coméntase que se discutirá sobre
os problemas das adaptacións audiovisuais (cine e televisión) das obras literarias e que se contará coa participación dos
directores Ventura Pons e Antón Reixa, dos guionistas Antonio Onetti, Maxi Rodríguez e Horacio Valcárcel, e do
narrador Alfredo Conde.

______, “Atravesar o espello”/ “Xavier Seoane refírese á lectura como ‘tecnoloxía punta’ por ser
básica para non caer no analfabetismo”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “SociedadCultura”, 7 abril 2001, p. 33/ p. 75.
Nova sobre a presentación do ensaio de Xavier Seoane Atravesar o espello (1999), na que o acompañaron Manuel
Rivas, Manuel Bragado e Celestino Rodríguez Cabana. Céntrase exclusivamente nas declaracións do autor, que
defendeu a importancia da lectura dende un punto de vista formativo e expresou a necesidade de compatibilizala co
cine e coa televisión. Tamén se citan as súas críticas a que literatura e lingua vaian unidas no sistema escolar, xa que a
segunda despraza a primeira, e a opinión de que o libro galego se está a estancar, polo que cómpre discriminalo
positivamente.
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______, “Xuntanza das letras basca, castelá, galega e catalana”, El Correo Gallego, “SociedadCultura”, 18 abril 2001, p. 65.
Comunícase que chega á sede herculina da UNED o encontro que esta universidade vén organizando nos seus
diferentes centros co obxectivo de dar a coñecer a pluralidade literaria do estado español. Así mesmo, indícase que se
desenvolverá en dous días, o primeiro para as literaturas vasca e catalana e o segundo para a galega e mais a castelá.
Tamén se sinala que por cada sistema literario acudirán un profesor (Patricia Urquizu, Joaquim Molás, Basilio Losada e
Carmen Becerra) e un escritor (Arantxa Iturbe, Baltasar Porcel, Carlos Casares e Lourdes Ortiz).

______, “A vida en libros”/ “A RAG recibe a doazón de máis de 200 libros da biblioteca de Antón
Vilar Ponte”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Sociedad-Cultura”, 16 maio 2001, p.
67/p. 35.
Información sobre o acto de doazón por parte dos netos de Antón Vilar Ponte á Academia de varios centos de libros do
seu avó. Indícase que a entrega a efectuou a nora de Vilar Ponte aos representantes académicos, Francisco Fernández
del Riego, Xosé Ramón Barreiro e Antón Gil Merino. Case todo o artigo consiste nunha enumeración de títulos doados,
entre os que figuran libros de Luís Amado Carballo, Euxenio Montes, Fermín
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Bouza Brey, Evaristo Correa Calderón, Gonzalo López Abente, Vicente Risco ou Victoriano Taibo. Esta listaxe
aparece notabelmente diminuída na versión publicada en O Correo Galego.

______, “Sotelo Blanco: ‘A editorial permíteme estar en contacto directo con Galicia”, El Correo
Gallego, “Sociedad-Cultura”, 28 maio 2001, p. 61.
Albino Mallo recolle en Barcelona as opinións de Olegario Sotelo Blanco sobre o mundo editorial. En particular,
céntrase en que os índices de lectura en galego aumentan en moita menor medida que os do catalán ou os do castelán,
en que publicar en galego non é negocio rendíbel, facéndose só por compromiso cultural, e en que cómpre traducir os
autores galegos. Neste sentido, cítase os casos de Carlos Caneiro, Carlos Reigosa ou Manuel Rivas, e o éxito que a
editorial Ronsel –tamén de Olegario Sotelo– obtivo coas traduccións de Arraianos e Antón e os inocentes, de Xosé Luís
Méndez Ferrín. De por parte, anúnciase a próxima aparición dun novo libro de contos deste escritor e empresario que
levará o título Contos cubanos.

______, “Lobishome de Allariz”, O Correo Galego, “AFA”, 29 maio 2001, p. 30.
Infórmase de que a Fantastic Factory, dependente de Filmax, vai rodar no vindeiro ano en Galicia unha historia de
lobishomes baseada no conto de Alfredo Conde “Memorias incertas de Manuel Blanco Romasanta”, que xa está no
proceso de adaptación a guión. Coméntase que se quere centrar a historia nun caso de licantropía, non
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dunha persoa que se converte en cánido, e valórase o coñecemento de Conde sobre o suceso, dado que un seu bisavó foi
o médico de Romasanta. Sinálase, así mesmo, que Bryan Yuzna, responsábel da Fantastic Factory, comunicou que o
director desta nova película vai ser o último vencedor no festival de Sitges: Chuck Parello.

_____, “Atención ródase”, O Correo Galego, “AFA”, 3 xullo 2001, p. 33.
Informa sobre o inicio da rodaxe da película O lapis do carpinteiro, dirixida por Antón Reixa e baseada no libro
homónimo de Manuel Rivas. Así mesmo, enumera algúns dos lugares nos que se rodará o filme e os nomes dalgúns dos
intérpretes, entre os que atopan actores galegos como Nancho Novo ou María Pujalte.

______, “Querida amiga”/ “Marina Mayoral: ‘A literatura é o que me axuda a soporta-lo mundo”,
O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 24 outubro 2001, p. 33/p.
76.
Recolle as declaracións de Marina Mayoral con motivo da presentación da versión castelá de Querida amiga na
Coruña. Despois de destacar os cambios que esta edición presenta coa galega, de 1995, e de ofrecer un pequeno resumo
da traxectoria profesional e literaria da escritora, Marina Mayoral fala deste libro, no que recorre a un recurso moi
clásico, segundo ela, na narrativa: o xénero epistolar. Ademais, comenta que está traballando nunha
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novela que viría a ser a segunda parte de Unha árbore, un adeus (1995) e que suporá unha nova etapa na súa
traxectoria. Para rematar, reflexiona sobre a literatura feminina e a súa condición de escritora bilingüe.

______, “O home lobo’ de Alfredo Conde ó cine”, O Correo Galego, “AFA”, 1 novembro 2001,
p. 37.
Achégase ao traballo do productor cinematográfico Julio Fernández, da Fonsagrada, do que recolle diversas
declaracións e do que lembra algúns proxectos. Do interese que manifesta por se volcar en Galicia (escenarios, contidos
e infraestructuras), dan boa conta diversas iniciativas e a idea de levar ao cine o relato de Alfredo Conde sobre o
lobishome de Allariz, do que xa se preparou o guión e que tomará corpo no ano 2002.

______, “Poesía de cores”/ “Os versos de varios poetas galegos e a pintura de Caruncho conflúen
no cartafol ‘Vidrieiras de Compostela”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”, 24
novembro 2001, p. 35/p. 68.
Noticia en que se dá conta da presentación, no Centro de Arte Atlántica da Coruña, do cartafol Vidreiras de Compostela
(2000), do cal a universidade compostelá editou só cen exemplares. Dise que no proxecto
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participaron o pintor Luís Caruncho e os poetas Miguel Anxo Fernán-Vello, Pilar Pallarés, Ramiro Fonte, Manuel
Rivas, Xavier Seoane e Xulio López Valcárcel.
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Malvar, Aníbal, “O asasino a soldo”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 16
agosto 2001, p. 8.
Reproduce un breve relato do escritor Aníbal Málvar (A Coruña, 1964), que debutou como novelista en 1990 e gañou o
Premio Xerais en 1995 con Unha noite con Carla, titulado “O asasino a soldo”, no que se recollen as reflexións dun
asasino a soldo que acaba suicidándose. Vai acompañado das ilustracións de Kiko da Silva.
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Manteiga, Xavier, “Horse latitudes”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 14
agosto 2001, p. 10.
Relato de Xavier Manteiga (Santiago, 1968), finalista do Xerais por Sinfonía inacabada (1995) e gañador en 1997 con
Manancial, no que nos conta como os barcos que ían para América e se vían atrapados no mar dos Sargazos tiraban aos
cabalos á auga para aminorar peso.
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Manuel María, “Homenaxe”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 395, 6 decembro 2001,
p. 12.
Composición poética de Manuel María que pecha este número da Revista das Letras dedicada a obras publicadas
recentemente, e na que o autor chairego lle quere render unha homenaxe a Fermín Bouza Brey con motivo do
centenario do seu nacemento. O poema escrito ao xeito neotrobadoresco, cultivado por Bouza Brey, é un canto ao
desexo dun mellor futuro para a cultura galega e nel inclúense alusións explícitas á obra do homenaxeado como “nao
senlleira”.
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Martel, Jerónimo, “Poetas ourensanos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 7 decembro
2001, p. 6.
Dá conta dos diferentes actos que tiveron lugar en Ourense durante o outono de 2001 co gallo de homenaxear a Manuel
Luís Acuña –co Iº Simposio Manuel Luís Acuña nas Terras de Trives–, a Eladio Rodríguez –cunhas xornadas no Liceo
de Ourense– e mais a Antón Tovar –cunha homenaxe en Rairiz de Veiga.
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Martínez Bouzas, F., “A atonía literaria do 2000”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº
58, 7 xaneiro 2001, p. 6.
Breve comentario sobre a situación da novela na actualidade. Afírmase que no primeiro semestre do ano 2000 só se
publicaron cinco novelas da autoría dos seguintes escritores: Suso de Toro, Araguas, Caneiro, Taibo e Miranda. Por
último, declara que, “o mellor producto literario do ano que vén de rematar” é a traducción titulada A viaxe de
Baldassare (2000), de Amin Maalouf.

______, “Novas coleccións”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 59, 14 xaneiro 2001,
p. 6.
Faise un repaso polas novas coleccións de Galaxia e Edicións Xerais, que xurdiron no pasado ano en Galicia. Deste
xeito, cítanse a colección Literaria-ensino de Galaxia, dirixida por Xosé Ramón Pena, que acaba de publicar dúas obras
Os vellos non deben de namorarse (2000) e Ilustrísima (2000). Trátase de “productos que se sitúan nese territorio
fronteirizo entre a literatura e o ensino” e inclúen unha edición dos textos, a súa contextualización e unha guía para a súa
lectura. Pola súa banda, Edicións Xerais de Galicia acaba de sacar a súa colección Abismos, dirixida por Fran Alonso,
que se inaugurou con obras como Narradoras (2000), que inclúe a
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voz de vintecinco narradoras galegas; Dubido se matei a Lena (2000), de Medos Romero e Tute para catro (2000), de
Xesús Fraga.

______, “Novelas viaxeiras”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 60, 21 xaneiro 2001,
p. 6.
Martínez Bouzas ofrece a súa opinión sobre a obsesión dos escritores e editores galegos “coa teima de que os seus
productos sexan libros galardoados con algún premio”. Así mesmo, comenta que hai algúns que escriben para os
premios e mesmo teñen as receitas para gañar. Para rematar, afirma que “ao universalizarse o fenómeno”, “os premios,
como instrumento promocional, cada día cumpren menos a súa función”.

______, “Premios literarios: historia”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 61, 28
xaneiro 2001, p. 6.
Breve nota de prensa na que se fai un percorrido pola historia dos premios literarios. Afirma que “o sistema literario
galego leva aproximadamente vintecinco anos baixo o influxo dos premios”. A seguir, cita unha serie de premios
presentes ao longo da historia da literatura galega. Trátase do Premio Galaxia (1975), o Blanco-Amor de Novela Longa
(1981) ou o Premio Xerais de Novela (1984), entre outros. Para rematar, afirma que “hoxe en día
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calquera concello, asociación, institución ou entidade que se oufane de estar detrás da nosa lingua, fai a súa particular
convocatoria de certames prestixiosos ou de arremedos dos mesmos”.

______, “Xa era hora”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 64, 18 febreiro 2001, p.
6.
Comézase salientando a nova de que o espacio televisivo Negro sobre Blanco lle dedicase dous programas á literatura
galega. Despois de reflexionar sobre este feito que se considera “insólito”, dáse conta da tardanza en emitir o segundo
programa no que aparecía Méndez Ferrín, o que levou ao propio entrevistado a pensar nunha posíbel censura, para
rematar considerando o acontecido como unha proba máis de cómo nos tratan en Madrid.

______, “Estratexias para escribir (e gañar premios)”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”,
nº 65, 25 febreiro 2001, p. 6.
Reflexiónase sobre as estratexias que seguen os escritores para conseguir que os lean. Tras sinalar a precariedade
doutras décadas, menciónase a melloría que supoñen os tempos actuais. Tamén se sinala que a melloría trae consigo a
loita polo lector. Deste xeito, coméntanse as estratexias que Suso de Toro desvelou nunha conferencia e coméntanse as
tácticas empregadas por outros escritores para acadar premios literarios coas súas obras.
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______, “Cunqueiro: polas súas obras”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 67, 11
marzo 2001, p. 8.
Comézanse mencionando as homenaxes ofrecidas a Cunqueiro ao cumprirse vinte anos da súa morte. Recórdase tamén
as fortes críticas que recibiu este autor por parte dalgúns estudiosos. Faise referencia, ademais, aos eloxios cos que
Carballo Calero valorou a obra do escritor mindoniense. Finalmente, afírmase que a análise dos textos de Cunqueiro,
como os de calquera outro autor, debe facerse sen atender ás actitudes persoais ou ás circunstancias vitais.

______, “Badúa Luísa Castro” El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 76, 13 maio 2001,
p. 8.
Co gallo da presentación da obra coa que Luísa Castro acadou o Premio Azorín en castelán, o articulista critica as
palabras da autora sobre o feito de ser escritora galega pero coa escrita en castelán e cuestiónase que esta adscrición
sexa axeitada. Ademais de sinalar a escasa creación literaria de Luísa Castro en galego, tamén se presenta como único
criterio válido para fixar os límites dun sistema literario o filolóxico. Cítase, ademais, a
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opinión de diversos estudiosos da nosa literatura, dende Carballo Calero ata Dolores Vilavedra. Remátase negando
tamén a relevancia das novelas en castelán desta autora para comprender mellor a súa obra galega.

______, “De pequenas editoras e suplementos literarios”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 77, 20 maio 2001, p. 8.
Comeza aclarando que a editorial Noitarenga non desapareceu e indica que o seu anuncio foi un malentendido debido
ao cambio de persoas encargadas das publicacións. A seguir destaca o feito de que o suplemento cultural Revista das
Letras, de O Correo Galego, acaba de cumprir dez anos de vida. Por outro lado loa este suplemento, ao que cualifica de
vangardista, por ser unha excepción dentro da prensa galega na que a cultura segue a ter un “papel secundario e
marxinal”.

______, “Escenarios diferentes”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 79, 3 xuño 2001,
p. 2.
Expón o feito de que dúas escritoras galegas presentaran os seus libros en castelán en lugares privilexiados como
o Centro Galego de Arte Contemporánea ou o Salón Real do Hostal dos Reis Católicos, mentres que a literatura en
galego adoita presentarse en pubs, tascas ou galerías de arte. Por todo isto conclúe que esta é unha variante da
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situación de diglosia que se dá entre as dúas linguas de Galicia. Para rematar cita distintas obras literarias en galego que
vían a luz polas mesmas datas que as mencionadas en castelán e indica que estas si que son obras “da literatura escrita
con maiúsculas”, entre elas Papaventos, Males de cabeza, Azul cobalto ou A memoria do boi.

______, “A explosión de Ir Indo”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 98, 10 outubro
2001, p. 2.
Resume o programa de publicacións da editorial viguesa Ir Indo para o outono de 2001 e salienta o feito de que o groso
da producción se centre na literatura infantil-xuvenil, así como a creación dunha nova colección (Universitaria), para
pasar logo a agradecer as liñas xerais da política editorial nun mercado como o existente actualmente en Galicia.

______, “Vida e literatura”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 101, 31 outubro 2001,
p. 2.
Recóllense as declaracións, efectuadas na presentación da traducción ao español de Querida amiga na Coruña, nas que
Marina Mayoral afirmou que a súa vida é a literatura. Coméntase que esta nos axuda a non
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deshumanizarnos. Pola contra, opón esta visión do fenómeno coa dos que comparan a literatura cunha prostituta e
opinan que xa está todo escrito.

______, “¿Está morrendo a novela?”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 102, 7
novembro 2001, p. 2.
Expón as opinións de Manuel Rivas e Xosé Carlos Caneiro negando que a novela estea a piques de morrer. No senso
contrario, cita a Luis Goytisolo, que culpa da decadencia deste xénero aos best-sellers, aos que lle nega carácter
novelístico. Así mesmo, lembra outras manifestacións similares de Eduardo Mendoza e George Steiner. Acha que o
sistema actual produce moita cantidade pero sen calidade.
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Martínez Carballal, Modesto, “¡Non!”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”,
8 agosto 2001, p. 10.
Reproduce o relato do autor novel Modesto Martínez Carballal titulado “¡Non…!”, no que se aborda a problemática
dos malos tratos na parella infrinxidos polo home.
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Martínez Ferreiro, Noemí María, “Anacos dun suspiro”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos do verán”, 19 agosto 2001, p. 12.
Recolle este relato no que se tenta describir a actitude dunha muller despois dunha ruptura, na que malia a
contradictoria alegría pola sensación de liberdade tamén é constante o desexo de chorar.
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Martínez Lorenzo, Alberto, “Á terceira”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 10 agoso 2001, p. 12.
Presenta “Á terceira”, un relato breve elaborado por Alberto Martínez Lorenzo (Ribadavia, 1976), no que un narrador
en primeira persoa, concretamente a pantasma dun home morto en accidente de tráfico, nos conta cómo decide poñerlle
fin á súa vida de pantasma ao ver que a súa muller se dedica a dilapidar a súa fortuna.
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Martínez Lorenzo, Juan Luís, “Impo”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, p.
11.
Relato de Juan Luís Martínez Lorenzo (Francelos-Ribadavia, 1976) no que nos traslada á situación desesperada dunha
persoa que padece impo durante todo un día. Canso deste problema, ao día seguinte tenta distraerse lendo un libro sobre
navegación. Será durante esta lectura que se lle asemelle o seu imp o ao código morse e se decida a escribilo.
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Martinón T., L., “Medio centenar de expertos en literatura analizan la obra de Otero Pedrayo”, La
Región, “Ciudad”, 16 xullo 2001, p. 9.
Informa da celebración do congreso de profesores de Lingua e Literatura Galega organizado pola UNED e que leva por título
“A obra de Otero Pedrayo no seu vintecinco aniversario”. Recolle as declaracións dun dos organizadores, nas que salienta a
importancia de Otero Pedrayo, a súa trascencia no século XX e os amplos coñecementos de que facía gala. Remata facendo un
repaso pola historia deste congreso nos seus tres anos de vida e adianta os nomes dos participantes desta edición, entre os que
sobrancean nomes como Alonso Montero,

X. M. Salgado, X. Carlos Caneiro ou Rodríguez Alonso.
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Martuca, “Longa vida ó papel tintado”, Diario de Pontevedra, “Évenres”, 6 xullo 2001, p.
10.
Fai un repaso dos escritores que acudiron ao Terceiro Salón do Libro Galego, así como da tipoloxía das obras que alí se
podían atopar, títulos que as librerías convencionais non poden ofrecerlles, e que van dende Juan Manuel Pintos ata
Iolanda Castaño, ao tempo que relata o que supuxo para el descubrir o pracer da lectura.
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Martul, Fernando V., “El salón del libro gallego presenta más de 7000 títulos”, La Opinión,
“acoruña”, 26 xullo 2001, p. 6.
Fai balance da oferta do Tercerio Salón do Libro Galego que se celebra na Coruña, no que se poderán ver os xa clásicos
volumes en formato papel competindo cos novos soportes tecnolóxicos, e no que se inclúe un conxunto de variadas
iniciativas de difusión coas que achegar as novidades bibliográficas ao conxunto dos lectores e, especialmente, aos
escolares. Así mesmo, faise eco das declaracións dos organizadores, a Asociación Galega de Editores, que ven esta
iniciativa como un complemento ás feiras do libro, e recolle a opinión do secretario da mentada asociación sobre os
cambios tecnolóxicos que “se ben no substitúen ao libro, si compiten con el”.
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Mauleón, “El Salón do Libro Galego abre sus puertas por primera vez en Vigo”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 13 maio 2001, p. 54.
Información sobre a inauguración do IIIº Salón Galego do Libro, organizado pola Asociación Galega de Editores, que
ten lugar por primeira vez na cidade Olívica. Destácase que no acto a presidenta da asociación, Fabiola Sotelo, admitiu
que “o libro galego non pasa polo seu mellor momento”. A parte, pregúntase a dous libreiros vigueses participantes, que
recoñecen que as obras que teñen máis saída son as infantís, as reedicións dos clásicos e as recomendadas nos centros de
ensino pero que, con todo, a comercialización do libro galego non é rendíbel. Así mesmo, resáltase que un deles
empezou con boa acollida a venda de libro portugués.

______, “La Academia galega dedicará a Fray Martín Sarmiento el Día das Letras del próximo
año”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 3 xuño 2001, p. 51.
Anúnciase neste artigo a decisión da Real Academia Galega de adicar a Frai Martín Sarmiento o Día das Letras Galegas
do vindeiro ano. Así mesmo, faise un percorrido polos datos biográficos do autor destacando que foi un home adiantado
ao seu tempo. Tamén se fai referencia á importancia do seu labor para a nosa cultura e as nosas letras mencionando as
obras Colección de voces y frases gallegas e o seu Catálogo de voces vulgares y en especial de voces gallegas de
diferentes vegetales.
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______, “La casa del libro de Vigo abre sus puertas con 90.000 títulos”, Faro de Vigo, 14 xuño
2001, p. 56.
Dise que o establecemento, dividido en tres plantas, conta cunha ampla librería na que se atopan repartidos uns
90.000 exemplares en galego, inglés, alemán, italiano, francés e ruso; unha cafetería e unha zona destinada a
actividades culturais. Conclúe anunciando que, entre os integrantes da inauguración do local, figuran Carlos Casares e
Suso de Toro.

______, “La Plaza de Compostela acoge del 3 al 12 de julio la Feria del Libro de Vigo”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 30 xuño 2001, p. 62.
Anuncia a inauguración dunha nova edición da Feira do Libro de Vigo que nesta ocasión, ademais da xa habitual
asistencia de escritores para asinar exemplares dos seus libros, contará entre as súas actividades con diversos teatros de
rúa que animarán o evento así como diferentes sorteos de libros e viaxes entre os asistentes.

______, “Actores gallegos, ante el boom audiovisual”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18 agosto 2001,
p. 44.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Logo de destacar a importancia que Galicia cobrou nos últimos meses como escenario prioritario de diversas
produccións cinematográficas, faise eco das declaracións dalgúns actores galegos referíndose ao panorama audiovisual
actual desta comunidade. Así, mentres Alfonso Agra fala do momento “impresionante” que se está a vivir e que debe
manifestarse na aparición de máis oportunidades laborais, Sonia Rúa demanda, aproveitando a boa situación actual, a
creación dunha escola oficial de Arte Dramático.
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Míguez, Rosa, “Suxerencia”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, 21 xaneiro 2001, p. 14.
Dá conta da saída ao mercado de obras literarias e discográficas, referíndose entre as primeiras ás de Xosé Carlos
Caneiro Ébora (2000), á de Antón Riveiro Coello As rulas de Bakunin (2000) e á de Franck Meyer Pêle-Mêle (2000).
Da primeira salienta que pecha a pentaloxía iniciada polo autor con O infortunio da soidade (1992), na que o
protagonista marcha da casa na procura de aventura; da segunda di que se percorre o século XX e as súas
manifestacións máis relevantes da man dun anarquista, mentres que da terceira ofrece algúns datos do autor, que ten
todas as composicións en galego a excepción dunha en alemán.

______, “Suxerencia”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, 28 xaneiro 2001, p. 14.
Faise eco da publicación de diversas obras, entre as que aparece o poemario de Gonzalo Navaza Libra (2000). Sinala
que acadou o premio Martín Codax e que nel o autor xoga coa sonoridade e cos versos co resultado duns poemas
“frescos e optimistas”.

______, “Suxerencia”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, 4 febreiro 2001, p. 4.
Con respecto á literatura galega, faise eco da publicación de Daniel o noso (2000), de Borobó do que indica que son
artigos que o xornalista escribiu con motivo do cincuenta cabodano do pasamento de Castelao.
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Míguez, Marga, “Neira Vilas y García Bodaño exponen en Catoira claves para escribir bajo
censura”, Faro de Vigo, “Arousa”, 4 agosto 2001, p. 16.
as

Dá conta da intervención de Xosé Neira Vilas e Salvador García Bodaño nas IV Xornadas “Catoira na Historia” que
falaron sobre os problemas de escribir baixo a solapa da censura, e anuncia os actos previstos para a clausura desta
edición na que se contará coa intervención de Benito García Villar, Dolores Vilavedra e Roberto Vidal Bolaño, entre
outros, ademais de levar a cabo un Itinerario Literario no que se recupera a memoria de escritores das “terras de
Castelao” como Rafael Dieste ou Luís Bouza Brey.
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Millares Guerra, Luis, “Stormy Monday”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 17 agosto 2001, p. 13.
Reproduce o relato do guionista de televisión Luís Millares Guerra, no que un eu en primeira persoa lembra o seu
encontro coa que logo sería a súa mu ller.
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Miranda, Xosé, “Om”, La Voz de Galicia, “Páxinas Literarias. Relatos de verán”, 15 agosto 2001,
p. 10.
Recolle o relato de Xosé Miranda (Lugo, 1955), acompañado da ilustración de Kiko da Silva, no que un narrador en
primeira persoa lembra o que foi a historia dun mundo dominado por robots.
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Miyares, María Xosé, “Unha mostra a ceo aberto destaca o papel dos rianxeiros na historia”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 4 agosto 2001, p. 23.
Dá conta dalgúns dos elementos que forman a exposición “Sempre en Rianxo, sempre en Galicia” que se celebra nesa
vila pontevedresa e na que nos achega á obra dalgúns dos seus autores, que participaron dunha maneira ou doutra nas
distintas etapas da historia de Galicia.
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Monteagudo, Henrique, “A Academia volve a debater hoxe os posibles cambios na normativa do
galego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 novembro 2001, p. 30.
Faise eco da problemática xurdida arredor dun posible cambio dentro da normativa do galego que a Real Academia
Galega ten que decidir se apoia ou non. Ademais de explicar polo miúdo os cambios ortográficos propostos, tamén
sinala que na mesma sesión toma posesión como académico Xosé Neira Vilas, ademais de votarse a entrada como
numerarios de Francisco Díaz Fierros e Camilo Gonsar.
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Mosquera, Javier, “Fermín Penzol o la pasión por la bibliografía gallega”, Faro de Vigo, “Vigo”,
14 outubro 2001, p. 6.
O centenario do nacemento de Fermín Penzol trae á memoria a figura deste ilustre bibliófilo. Tras lembrar a
súabiografía, faise especial fincapé nesta faceta que o uniu á cultura e ao libro galego de por vida. É así como segue a
evolución desta particular paixón, dende o momento en que sendo estudiante adquiriu en Madrid un exemplar de O Tío
Marcos da Portela ata que tras anos de busca en anticuarios e librerias chegou a posuír a biblioteca privada máis
importante de Galicia. A seguir, dá noticia da Fundación Penzol de Vigo, que dirixe Francisco Fernández del Riego e
que ten a súa orixe na doazón destes fondos á Editorial Galaxia en 1956 e na creación do padroado en 1963. Ademais,
achégase información da Biblioteca e dos servicios que ofrece.
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Mosquera, Maite, Rosa Navia, Soedade Noia, Francisco Pérez e Antón Rodríguez (coords. e
textos), “As primeiras letras do século”, El Correo Gallego, “Informes”, 13 maio 2001, pp. 1-8.
“Informe” sociolingüístico sobre o galego, analizando a súa situación actual en diferentes eidos e a súa proxección de
cara ao futuro. Por outro lado, apúntanse varias polémicas suscitadas por Casares, entre elas, aquela que suxería que o
“galego literario sobreviva á fala”, opinión non moi desatinada segundo Álvarez Cáccamo ou Alfredo Conde, mais
“absurda” para Fernández del Riego. O mercado editorial tamén é obxecto de comentario, salientando que non está no
mellor momento. Afirma, nembargantes, que a literatura, separada do que son as vendas, si experimentou cuantitativas
melloras en todos os xéneros, destacando os éxitos obtidos por Manuel Rivas. E, tras pór de manifesto as tarefas
pendentes da nosa lexicografía, lembrando a estudiosos desta tenza da lingua como Valladares ou X. L. Franco Grande,
remata cunhas verbas sobre o diccionario de Eladio Rodríguez, quen é cualificado por Otero Pedrayo como o “mago
dos atentos silencios”. Fai referencia a certas peculiaridades “deste monumento da lexicografía” e refírese ao texto
publicado por Galaxia.
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Mosteiro, Marga, “El Concello repartirá libros de los escritores de Santiago”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 15 outubro 2001, p. 18.
Informa dunha iniciativa do concello compostelán pola cal se fará unha distribución de libros ás bibliotecas dos locais
veciñais, entrega na que destaca o lote composto por vintecatro obras de autores e autoras da cidade. O obxectivo desta,
que inclúe obras de diferentes xéneros, é enriquecer as bibliotecas dos barrios composteláns e dar a coñecer estes
escritores.
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Mourenza, Susana, “Gentes de la cultura firman un testamento galleguista en el Couto Mixto”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 30 setembro 2001, p. 11.
Infórmase de que persoeiros do mundo cultural galego –entre eles Bieito Ledo, Antón Riveiro Coello, Gonzalo Navaza,
Marcos Valcárcel, Fernández Rei, etc.– asinaron un documento-testamento no Couto Mixto – concretamente en
Santiago de Rubiás dos Mixtos, no concello ourensán de Calvos de Randín– co fin de que trala súa morte “todo o
relativo ó meu funeral se realice única e exclusivamente en galego”.
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Mouriño Román, Iago, “Vou contar ata dez”, La Voz de Galicia, “Páxinas Literarias. Relatos de
verán”, 8 agosto 2001, p. 10.
Reproduce o relato de Iago Mouriño Román (Lalín, 1984) no que se recollen as palabras que un corredor de apostas lle
di a un que recorreu a el para o empréstito de cartos e que non pode devolverlle, posto que perdeu todo nunha aposta no
hipódromo.
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N. P. I., “La ‘Feira do Libro de Pontevedra’, inaugurada ayer, vuelve a la plaza da Ferrería a
petición de los libreros”, El Correo Gallego, “Vida Municipal”, 15 xullo 2001, p. 16.
Faise eco da inauguración da XIIIª Feira do Libro de Pontevedra inaugurada polo alcalde da cidade despois do pregón
lido por Marilar Aleixandre, da que destaca o cambio do emprazamento e a ampla participación das librerías da cidade.
Das actividades a celebrar, salienta a homenaxe á escritora pontevedresa Victoria Moreno, na que se conta que
participen Miguel Suárez, Fina Casalderrey, Xosé Vázquez Pintor e Manuel Lourenzo. Tamén anuncia a presencia de
Carlos Mosteiro para firmar exemplares da súa obra Manual de instruccións para querer a Irene e Xosé Vázquez
Pintor de Memoria do boi.
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N. V., “Rosa Méndez publica en Espiral Maior dez anos de escolma lírica”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, 24 xaneiro 2001, p. 13.
Anúnciase para o 7 de febreiro na galería Sargadelos de Ferrol a presentación de Poemas anobelados no tempo (2000),
primeira obra lírica de Rosa Méndez, que antologa os poemas escritos nos últimos dez anos. Sinálase que este poemario,
que debe en gran parte a súa aparición á presión de Uxío Novoneyra, vai explorando a maduración do sentimento
amoroso cunha sinxeleza formal que recorda os “haikus”. Tamén se indica que as citas do libro descobren a admiración
da autora por nomes como Pedro Salinas, Xulio Valcárcel, Pablo Neruda, Uxío Novoneyra ou González Garcés.

______, “Galaxia achega ao Torrente medio século da historia da cultura galega”, Diario de
Ferrol, “Ferrol”, 8 marzo 2001, p. 17.
Noticia sobre a chegada á Cidade Departamental de “Palabras para un país”, exposición conmemorativa do medio
século de Galaxia que xa recibiu máis de 15.000 visitas no seu periplo polas outras seis cidades do país. A seguir,
coméntase que esta editorial viguesa naceu das cinzas do Partido Galeguista para tratar de manter aceso o facho da
cultura galega, labor que a levou a publicar máis de 1.700 títulos nestes cincuenta anos e a enfrontarse á censura dos
gobernos da dictadura franquista. Nesta liña de empresa filantrópica, indícase que segue a ser unha
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editorial independente e sen ánimo de lucro, cun capital controlado nun 80% polas fundacións Penzol e Isla Couto.

______, “Ferrol será este ano a sede do Salón do Libro Galego, do 19 ó 24 de xuño”, Diario de
Ferrol, “Ferrol”, 23 marzo 2001, p. 15.
Comunícase o acordo acadado entre o alcalde Xaime Bello e unha delegación da Asociación Galega de Editores para
celebrar en xuño na Cidade Departamental o IIIº Salón Galego do Libro, ao que se prevé unha asistencia de
20.000 persoas. Entre as actividades paralelas, sinálanse presentacións, regalos, contacontos, unha aula de novas
tecnoloxías ou espacios dedicados á radio e á televisión. Ademais infórmase de que a diferencia entre os salóns do libro
e as feiras estriba en que nos primeiros a organización é temática e xenérica mentres que nas segundas é por casetas.

______, “Riveiro Coello e Manuel Lourenzo amosaron o rostro humano dos libros”, Diario de
Ferrol, “Ferrol”, 17 maio 2001, p. 12.
Infórmase de que Manuel Lourenzo e Antón Riveiro Coello estiveron asinando na Feira do Libro de Ferrol. Respecto
ao segundo, dise que As rulas de Bakunin (2000) é unha das mellores novelas dos últimos anos e opina
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que a materia da guerra civil ten que seguir utilizándose na literatura porque é moito o que hai que dicir desta época de
grande axitación cultural demoucada polo alzamento fascista. Canto á súa última obra, Homónima (2000), insírese no
xénero negro e indícase que recibiu o premio Álvaro Cunqueiro. Para rematar, recóllense as declaracións en que
Manuel Lourenzo imputa a cantidade de xente que se lle achegou para interesarse pola súa obra debido á popularidade
de Melgacho, o personaxe que interpreta na coñecida serie costumista Mareas vivas.

______, “O cociñeiro de Mussolini”, Diario de Ferrol, 22 agosto 2001, p. 56.
Relata a peripecia de Xosé Pena que o levou a servir como cociñeiro de Mussolini, recollida, xunto con outros
acontecementos que marcaron o decurso vital deste mariñeiro, no libro Memoria da Emigración I (1994), elaborado
polo escritor Xosé Neira Vilas e no que tamén se conta a historia da ortegana María Luísa Martínez Vega.

______, “Rudesindo Soutelo ponlle música á súa homenaxe a Carvalho Calero”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, 4 novembro 2001, p. 11.
Dá noticia do remate da obra musical Tálamo e túmulo coa que o compositor Rudesindo Soutelo responde á iniciativa
do Concello de Ferrol de homenaxear a figura de Ricardo Carvalho Calero, de quen precisamente se
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toma un verso para titular esta peza. Ademais, comenta outra obra do autor que vén de estrearse, Oppius Dei, e lembra
algúns traballos anteriores.

______, “A Escola de Teatro de Narón crea unha compañía permanente”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, 28 novembro 2001, p. 15.
Informa sobre os novos proxectos da Escola de Teatro de Narón, que tras dez anos de andaina dará paso a unha
compañía estábel de teatro afeccionado que poida acadar un nivel profesional. A este respecto, Luciano Fernández,
técnico do Padroado de Cultura, lembra que son varios os actores profesionais que se formaron nestas aulas e adianta
que a súa intención é crear, en colaboración con outros concellos, unha escola regulada pola Logse. Tamén se achega
información da propia escola (número de alumnos, profesores, proxectos e actuacións inminentes, etc.).

______, “O Instituto Camões traballa na creación da cátedra Guerra da Cal”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, 30 decembro 2001, p. 11.
De entre as iniciativas que tratan de recuperar a memoria do intelectual ferrolán Ernesto Guerra da Cal salienta a
emprendida polo Instituto Camões, que estudia crear unha cátedra dedicada a este filólogo xunto con outras
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entidades coas que tomou contacto. Para Xavier Alcalá, esta cátedra estaría xustificada en base aos méritos deste
personaxe, que serviu de ponte entre as culturas galega, portuguesa e anglosaxona, que achegou as literaturas galega e
portuguesa aos USA e que amosa unha personalidade moi coherente e humana. Así mesmo, inclúese unha biografía de
Guerra da Cal e lémbrase algunhas homenaxes e actos que denotan que o interese pola súa figura vai en aumento.
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Navaza, Gonzalo, “O final da historia”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”,
17 agosto 2001, p. 12.
Recolle o relato de Gonzalo Navaza (Lalín, 1957), no que un suposto escritor novo está tentando darlle remate a unha
novela na que o protagonista sospeita que a súa dona o engana co seu mellor amigo. Ante as posibilidades que os seus
oíntes lle ofrecen, el apón as dificultades que entraña cada unha, e que non é senón que el é o protagonista e a novela a
súa vida real. Aparece acompañado dunha ilustración de Carlos Lamas.
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Navaza, Xavier, “Un home que se parecía a Cunqueiro”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 65, 25 febreiro 2001, p. 5.
Princípiase lembrando a coincidencia na data de morte de Álvaro Cunqueiro e de varios escritores galegos e faise un
percorrido por algunhas das ideas defendidas polo autor citado e por algúns feitos que marcaron a súa vida. Tamén se
sinala que o escritor mindoniense xa estaba afeito a que non recoñecesen o valor das súas narracións, resáltase o seu
papel anticipador do máxico de Iberoamérica e lémbranse verbas deste autor nas que falaba da súa producción literaria,
ademais de contar unha anécdota acaecida no primeiro cabodano de Cunqueiro.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Neto, Tucho, “O libro electrónico”, La Voz de Galicia, “El Busc@dor”, nº 80, 10 setembro 2001,
p. 6.
Reflexiónase sobre a importancia dos libros electrónicos e sublíñase que os intereses empresariais e a desconfianza das
casas editoras pola seguridade son os seus principais atrancos. Fálase dos problemas para ler os textos nunha pantalla de
ordenador e conclúese sinalando algúns enderezos electrónicos sobre programas, libros electrónicos e librerías
especializadas neste soporte.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Nimo, Paula, “Luís G. Tosar mezcla música y poesía en su repaso a la literatura gallega”, El
Correo Gallego, “Cultura”, 12 xullo 2001, p. 76.
Dá conta do recital poético levado a cabo por Luís G. Tosar, poeta, narrador articulista e profesor de lingua e literatura
galega, celebrado na antiga Facultade de Xornalismo de Santiago e no que fixo un percorrido pola literatura galega
dende mediados do século XIX ata o XX, imitando en cada un dos poemas a fala dialectal dos poetas. Así mesmo, faise
eco das declaracións do profesor da Facultade de Filoloxía Manuel González que destacou o labor de Tosar e o seu
apoio “a todos aqueles que defende Galicia”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Noguerol, J., “Habitar el mundo poéticamente”, La Región, “Cultura”, 18 febreiro 2001, p.
16.
Con motivo da publicación no ano 2000 dunha selección de poemas en galego de Víctor Campio Pereira na colección
“Libros da Frouma” de Follas Novas, o xornalista opina que son precisamente estes textos en galego os que mellor
reflicten a interioridade do autor, alén de descubrir a súa admiración por Celso Emilio Ferreiro, Antón Tovar ou Borges.
Non obstante, Noguerol declara que o que máis lle gusta deste poeta son os seus sonetos, afirmación que ilustra cun
dedicado a Federico García Lorca.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Noguerol, Jaime, “No oráculo da cidade”, La Región, “Provincia”, 18 maio 2001, p. 17.
Evoca a cidade de Ourense como berce de grandes autores, pois na rúa da Paz naceron Blanco Amor, Otero Pedrayo e
Vicente Risco, todos eles distinguidos no Día das Letras Ga legas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Noia, S., A. R. López e R. Navia, “Santa Rosa de Cuntis”, O Correo Galego, “Revista das
Letras”, nº 386, 27 setembro 2001, p. 12.
Reprodúcese o poema “Santa Rosa de Cuntis”, escrito en recordo de Rosa Navia, falecida o 26 de setembro de 2001, no
que emerxen as lembranzas saudosas das épocas que as autoras pasaron xuntas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Noia, S. e A. R. López, “Literatura e drogas, experimento e éxtase”, O Correo Galego, “Revista
das Letras”, nº 387, 4 outubro 2001, pp. 2-5.
Estúdiase a relación mantida entre literatura e drogas, relación que se pode rastrexar dende hai máis de 3.000 anos, co
Vedanta. Platón, Huxley e mesmo Santa Claus teñen que ver coas drogas. En Galicia, achéganse ao labor da Bruxa de
Torbeo (Filomena Arias), quen empregaba substancias como a amanita muscaria, a beladona ou a figueira do demo.
Sinalan que a pegada das drogas nos escritores pódese ver no consumo de cocaína por Freud e Conan Doyle; de opio
por Thomas de Quincey, Walter Scott, Mary Shelley, Wordswoth, Byron, Keats e Coleridge; de haxix por Baudelaire;
de kif por Risco, Manuel Antonio e Valle-Inclán; de éxtase por Kerouac; de LSD por Allen Ginsberg e de heroína por
Burroughs e Lois Pereiro. Dise que é este último o representante da xeración de escritores galegos que introduciu o uso
de psicotrópicos no proceso de creación literaria e rompeu co modo creativo anterior. Sen embargo, moitas veces as
drogas aparecen na literatura como metáfora. Fálase tamén de drogas e política, relacionando a introducción da heroína
en Galicia a través dos núcleos obreiros de finais dos 60 para frear os impulsos democratizadores da xuventude.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Núñez, Alejandra, “El I Congreso Terra Chá pondrá en marcha la Fundación Manuel María”, El
Progreso, “Terra Chá”, 8 novembro 2001, p. 14.
Co gallo da presentación da Fundación Manuel María en Vilalba, danse a coñecer os contidos desta institución que nace
da man da asociación Xermolos (Guitiriz). Así, anúnciase a organización do Iº Congreso Cultura da Terra Chá en
novembro, auspiciado pola Fundación, que pretende que sexa anual e que contará coa asistencia de autores e críticos
destacados. Tamén se fala da directiva do padroado, da razón do seu nome e da máis que probábel elección dunha sede
na vila vilalbesa.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

O. L., “Un viaje por la literatura”, Atlántico Diario, “Vigo”, 3 xullo 2001, p. 12.
Informa da apertura da edición anual da Feira do Libro de Vigo, organizada pola Federación de Libreiros de Galicia en
colaboración coa Consellería de Cultura, a Deputación de Pontevedra, o Concello de Vigo e a entidade financeira
Caixanova, que nesta ocasión contará coa presencia de numerosos escritores de “recoñecido prestixio” entre os que se
atopan Fina Casalderrey, Marilar Aleixandre ou Xabier P. Docampo, encargado de dar lectura ao pregón inaugural.
Doutra banda, reproduce as declaracións do director da feira, Manuel Vilariño quen, ademais de destacar a dificultade
da organización para convocar a tantos escritores, laméntase de que o público valore máis os autores foráneos que os
propios e explica a función dos talleres de lectura que se teñen previsto realizar que teñen como único obxectivo
potenciar o libro galego.
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Orosa, Eva M., “Se o galego desaparecese podería estudiarse na obra de Ramón Cabanillas,
segundo Fernández Rei”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 xuño 2001, p. 34.
Coméntase que se está a celebrar en Cambados un congreso sobre Ramón Cabanillas ao que asistiron, na sesión de
inauguración, destacados políticos galegos. Así mesmo, indícase que o académico Fernández Rei presentou a
Cabanillas como un renovador da linguaxe poética; destacou que fose monolingüe en galego, o cal era raro naquela
altura; e afirmou que, como se estudia o grego clásico a partir de diversos escritores, tamén sería válido
o cambadés para isto se o galego fose unha lingua morta. Respecto á intervención de Carlos López Bernárdez, cítase
que falou da importancia da idea do saudosismo, tomada do portugués Teixeira de Pascoaes, na creación dunha
conciencia nacional galega. Mais brevemente, sinálase que Borobó incluíu o autor estudiado nunha “Xeración dos
Ramóns ilustres de comezos do século XX” apuntada xa por Laín Entralgo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Otero, David, “En letras de azul e branco”, O Correo Galego, “AFA”, 17 maio 2001, p. 33.
Evocación da nosa lingua e da nosa cultura con motivo da celebración do Día das Letras Galegas dedicado a Eladio
Rodríguez, do que colle algunhas palabras, do mesmo xeito que lembra a Otero Pedrayo. Faise unha reivindicación do
uso da lingua como medio que nos garanta a pervivencia da nosa cultura.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Otero, Elva, “Só cando nos morre a nai vemos a vida na súa profundidade”, O Correo Galego,
“Lecer”, 8 abril 2001, p. 4.
Infórmase de que a motivación de Xesús López Fernández para publicar Poemas á nai (1999), compilación de máis de
400 poemas en galego e castelán de 190 autores de Galicia, 90 textos populares e outras composicións propias, foi
render unha homenaxe a todas as nais de Galicia e ofrecer unha obra de consolo para orfos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Otero, Miguel, “Aleixandre me dedicó su obra antes de morir”, La Opinión, “Maneras de vivir”, 5
setembro 2001, p. 6.
Achega á colección de case tres mil libros asinados polos seus respectivos autores de Ángel Patricio RodríguezArgibay,
iniciada en 1979 coa de Ánxel Fole, co que mantiña unha estreita relación, e na que ademais de numerosos escritores a
nivel nacional e europeo, destaca a Manuel Rivas ou Gonzalo Torrente Ballester.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Otero Tranchero, Pablo, “Pensemos en nós”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 23 agosto 2001, p. 9.
Reproduce o relato de Pablo Otero Tranchero, no que un narrador en primeira persoa nos conta cómo, a partir dunha
anécdota considerada infantil, vai adquirindo importancia na súa casa a organización de palabras con imán feitas na
neveira.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Outeiriño, Maribel, “El testamento de Don Ramón”, La Región, “Sociedad”, 13 maio 2001,
p. 85.
Comenta que o testamento de Otero Pedrayo, que morreu sen descendencia, deixou á Fundación Penzol todas as cartas,
manuscritos e documentos de valor histórico e literario; á editorial Galaxia o pazo de Trasalba, coa obriga de convertelo
nun centro cultural que acollería a súa biblioteca, un espacio para a celebración de actos e unha residencia estival para
artistas; e a Luísa Galán, sobriña política, o resto.

______, “Historia en 4 tiempos”, La Región, “Sociedad”, 9 outubro 2001, p. 61.
Neste apartado dedicado ás efemérides recóllese a celebración que tivo lugar o día 9 de outubro de 1926 na cidade de
Ourense e á que entre outros asistiu Otero Pedrayo, quen tamén interviu como orador ao carón de Carlos Velo, entón
estudiante e gañador do premio extraordinario. Reprodúcese un fragmento do discurso lido polo director da Biblioteca
Pública Provincial no que destaca o valor do libro e da cultura como medio de liberdade e progreso.

______, “Carlos Velo en Ourense”, La Región, “Historia en 4 tiempos”, 17 outubro 2001, p.
69.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Fragmento dunha entrevista que a autora lle fixo a Carlos Velo en 1976, na que o cineasta lembra o seu paso polo
bacharelato en Ourense, a súa temperá afección polo cine e o contacto con Vicente Risco e Florentino Cuevillas en
Madrid. Ademais, alude ao cinema afeccionado en España en tempos da República, aos seus primeiros traballos (en
especial o documental Finisterre), á fuxida dun campo de concentración marroquí durante a guerra e ao exilio en
México, onde dirixiu o “Noticiero Mexicano” e fundou o cinema “Verdad”.

______, “La biblioteca de Alberto Vilanova”, La Región, “Historia en 4 tiempos”, 3 novembro
2001, p. 61.
Interésase pola biblioteca persoal de Alberto Vilanova, importante fondo bibliográfico onde o libro galego publicado en
América ocupa un lugar fundamental. Doada á Biblioteca da Deputación de Ourense, di que gracias á adquisición de
fondos de ilustres ourensáns a biblioteca conta hoxe cun enorme valor.

______, “Dista vez foi certo”, La Región, “Ourense”, 3 decembro 2001, p. 4.
Comentario en clave social do acto de nomeamento de Antón Tovar como Fillo Predilecto de Rairiz de Veiga, que vén
facer xustiza a un home ao que ninguén “le dio excesivos honores oficiales”. Asegura que alí non

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

faltaron os amigos de toda a vida, entre os que se advirtía unha nutrida representación de toda a esquerda e o
nacionalismo local e provincial, e recoñece a emoción e a aprendizaxe que supón a lectura de Tovar.

______, “Eugenio Montes en Celanova”, La Región, “Historia en 4 tiempos”, 28 decembro 2001,
p. 69.
Reproduce unha crónica de 1926 que dá fe dunha conferencia impartida, que versou sobre a “alma de Galicia”, por
Eugenio Montes na Sociedade Cultural Curros Enríquez de Celanova.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

P. B., “A Federación de Teatro Afeizoado será o interlocutor dos grupos ante o IGAEM”, A Nosa
Terra, nº 970, “Guieiro Cultural”, 18 xaneiro 2001, p. 31.
Víctor Vez, membro da Comisión Xestora da Federación de Teatro Afeccionado, dá conta dos numerosos
inconvenientes cos que se atopan os grupos de teatro afeccionado. Sinala que para tratar de solventalos se creou esta
Federación, coa que se pretende, ademais de intercambiar experiencia, intercambiar material entre os distintos grupos.
Remata apuntando que dentro dos seus obxectivos figura tamén o da “loita pola normalización cultural e lingüística”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

P. G., “Un centenar de coruñeses recuerda a los caídos en 1936”, La Opinión, “A Coruña”, 19
agosto 2001, p. 13.
Dá conta do acto conmemorativo do día da Galiza Mártir organizado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda no
Campo da Rata en homenaxe a todos os galegos caídos no 1936. Nomea e reproduce algúns dos comentarios realizados
polos asistentes entre os que estaban Pilar García Negro ou o poeta Manuel María.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

P. I., “Manuel Rivas recogerá este domingo en Bruselas el premio Amnistía Internacional”, El
Correo Gallego, “Cultura”, 7 decembro 2001, p. 67.
Informa sobre o galardón que Amnistía Internacional concedeu a Manuel Rivas pola defensa que fai dos dereitos
humanos na súa obra O lapis do carpinteiro (1998), obra da que se destaca que é a máis traducida da literatura galega.
Ademais disto destaca que este recoñecemento se fai con motivo do 40 aniversario da creación desta organización que
defende os dereitos humanos. Así mesmo indica que Rivas vai ser tamén homenaxeado pola Asociación Cultural de
Galegos en Bélxica, e que a outra gañadora foi a escritora arxentina Elsa Osorio.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

P. V., “Treinta escritores acudirán el viernes al encuentro poético de ‘Arco da Vella”, El Progreso,
“Comarcas”, 21 agosto 2001, p. 19.
Dá conta do III encontro poético no Val de Lemos organizado polo grupo poético Arco da Vella en colaboración co
Concello de Quiroga, que contará coa participación duns trinta poetas. Inclúe, segundo as declaracións dos
organizadores, que o obxectivo é animar a todos aqueles poetas anónimos que aínda non se atreveron a publicar.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Pablos, “Aquel febrero de 1981”, Atlántico Diario, “Sociedad”, 28 febreiro 2001, p. 36.
Faise un percorrido pola traxectoria de Álvaro Cunqueiro con motivo do vixésimo aniversario da súa morte, lembrando
unha visita que lle fixo ao autor mindoniense días antes do seu pasamento en febreiro de 1981.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Padín Álvarez, Xosé A., “O contacontos”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 18 agosto 2001, p. 11.
Cóntanos a historia dun rapaz cego de nacemento que se dedica a contar historias aos peregrinos que chegan a
Compostela. Un día sente a presencia dunha muller que mesmo o desacouga, preguntándolle ao rapaz que o acompaña
que lle describa esa presencia feminina. O azar fai que ela volva ante a súa presencia e acaben xuntos ata o final dos
seus días cando el é xa un cego que conta historias aburridas e ela a vella que sempre vai con el.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Palacios, X. M., “Un simposio analiza los perfiles menos conocidos de Cunqueiro”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 7 setembro 2001, p. 27.
Dá conta das actividades, contidos e personaxes coñecidos que formarán parte do simposio dedicado ao tratamento dos
aspectos menos coñecidos do autor de Merlín e familia, a través do repaso da súa poesía ou da análise dos escritos
realizados sobre as vidas dos santos.

______, “Marina Mayoral explica que Cunqueiro acercó los mitos a la vida cotidiana”, La Voz de
Galicia, “La Voz de A Mariña”, 9 setembro 2001, p. 3.
Transcribe algunhas das afirmacións que se sostiveron durante as intervencións que pecharon a terceira das xornadas
sobre Álvaro Cunqueiro celebradas en Mondoñedo. A xuízo de Marina Mayoral, unha das cualidades de Cunqueiro foi
a de saber achegar mitos e lendas de diferentes culturas á realidade cotiá, como demostrou co relato “A cachola de
Bouso”, de Xente de aquí e de acolá (1971). En canto ao relatorio de Xe Freyre, sinala que se centrou no interese do
escritor por personaxes mindonienses, mentres que Cesar Morán igualou o tratamento de Dublín por parte de Joyce co
que Cunqueiro fixo da súa vila natal.

______, “Papá, va por ti”, La Voz de Galicia, “La Voz de A Mariña”, 9 setembro 2001, p. 4.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Comenta diversas anécdotas vividas durante o Congreso Álvaro Cunqueiro ao longo das súas diferentes sesións, que
teñen por protagonistas aos ponentes e ao propio Álvaro Cunqueiro, obxecto do estudio.

______, “Ribadeo homenajea a Luz Pozo por su constante amor a la ‘terra nai”, La Voz de Galicia,
“La Voz de A Mariña”, 23 setembro 2001, p. 1.
Refírese ao discurso que pronunciou Luz Pozo Garza con motivo da homenaxe da que foi obxecto por parte da vila de
Ribadeo, que lle dedicou unha rúa, un busto e un camelio. Describe a emoción da poetisa durante este acto no que
destacou a unión co seu Ribadeo natal e a lembranza de xentes queridas, entre elas, Dionisio Gamallo Fierros. Tamén
alude ás palabras de Miguel Anxo Fernán-Vello e do xornalista Xulio Xiz nunha xornada na que houbo unha nutrida
concorrencia das organizacións políticas, culturais e sociais da comarca.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Palacios, Xosé María, “Lourenzá homenajea a Fernández del Riego como ‘monumento humano’
del municipio”, La Voz de Galicia, “La Voz de A Mariña”, 4 novembro 2001, p. 1.
Con ocasión do nomeamento de Francis co Fernández del Riego como Fillo Predilecto de Vilanova de Lourenzá, dáse
conta dun perfil biográfico do presidente da RAG e da crónica do acto. Nel, destacouse, pola voz de Manuel Román,
que Fernández del Riego era para a vila todo un “monumento humano” e un embaixador, papel que tamén se recalcou
por parte do Concello, que recoñeceu o seu labor cultural e o estudio e difusión de temas relacionados con Vilanova. En
canto ás palabras do homenaxeado, sinala que foi un discurso de grande emoción no que lembrou a vila da súa infancia
e a súa entrega por Galicia.

______, “Mondoñedo recuerda a Álvaro Cunqueiro como defensor de ‘soños e peripecias”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 23 decembro 2001, p. 57.
Alude á homenaxe coa que os concellos de Ferrol e Mondoñedo veñen de poñer fin a un ano dedicado á memoria de
Álvaro Cunqueiro. Destaca os lazos que estreitaron ambas institucións locais con actos cargados de simbolismo e coa
participación do Liceo Rubia Barcia, que premiou a Tucho Calvo, Miguel Sande, Medos Lema e Armando Requeixo,
entre outros, polo seu labor cultural.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Palacios, X. M./Loureiro, R., “Mondoñedo ensalza a Cunqueiro como fabulador da palabra”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 1 marzo 2001, p. 28.
Infórmase de que, coincidindo co vixésimo aniversario do pasamento de Álvaro Cunqueiro, se celebra en Mondoñedo
unha xornada chea de actos para lembrar a esta figura, entre eles unha ofrenda floral, a lectura dun poema seu e a
lectura íntegra da obra Merlín e familia (1955). Indícase que tamén Ferrol quixo render homenaxe á memoria de Álvaro
Cunqueiro e, entre outras actividades, apúntase que se deu lectura ao texto “El mar de Ferrol” que saíra da man de
Cunqueiro no ano 1953.
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Pallarés, Pilar, “Unha xoven poeta da man de Seoane”, A Nosa Terra, nº 970, “Guieiro Cultural”,
18 xaneiro 2001, p. 25.
Logo de facer referencia a un poema de Peri Rossi, alúdese á obra de Alejandra Pizarnik (1932-1972) para afirmar que
esta última autora deixou a súa pegada na obra de Marica Campo, en especial en Tras as portas do rostro (1992), e na
de Enma Couceiro, As entrañas horas (1998). Asemade sinálase que as obras desta autora La tierra más lejana e La
última inocencia levan deseños de Luís Seoane.
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Pallas, Beatriz, “La Xunta y el BNG debaten sobre la galleguidad de Camilo José Cela”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 11 abril 2001, p. 26.
Artigo centrado no debate entre Pilar García Negro e o director xeral de cultura, Homero Pérez Quintana, sobre a
galeguidade ou non de Camilo José Cela, ante o que a primeira mantén que Cela non pode considerarse como
pertencente á literatura galega dado que practicamente toda a súa obra está escrita en castelán, mentres que o segundo
descarta calquera dúbida a este respecto manifestando que Cela “aportó prestigio internacional a Galicia” e que é “un
orgullo para la mayor parte de los ciudadanos de Galicia”. A partir deste enfrontamento, recóllense tamén as opinións
sobre este tema doutros intelectuais galegos ao respecto como Carlos Casares, Xosé Carlos Caneiro ou Luísa Castro.
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Pampín, Alberto, “Suso de Toro desvela los secretos de la creación literaria a través de Non
volvas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 16 febreiro 2001, p. 42.
Sinálase que Toro foi o encargado de iniciar o curso “Cómo é que nace un libro: dende a idea ao producto”, coa
conferencia “O nacemento dunha obra: Non volvas”. Dise que o autor desvelou aos asistentes todos os segredos que
garda nas súas “bitácoras”, nome co que designa os seus cadernos literarios, e tamén cómo foi concibida esta obra
publicada en 2000 e o seu proceso de creación.

______, “Vigo inaugura el III Salón do Libro Galego con cuatro mil títulos”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 11 maio 2001, p. 48.
Anúnciase que o III Salón do Libro Galego visitará nesta edición as sete principais cidades galegas para así achegar ao
público as aproximadamente catro mil obras escritas en lingua galega. Apúntase que o obxectivo principal deste Salón
do Libro, segundo afirma Fabiola Sotelo, presidenta da Asociación Galega de Editores, é o de “crear una librería
temática” e achegar á xente os principais títulos da literatura galega “muchos de los cuáles son desconocidos por la gran
inflación de libros que tienen los libreros”. Tamén se sinala que terán lugar outras actividades de animación á lectura,
como a presentación de diversas obras ou encontros con distintos literatos, entre eles Xurxo Borrazás ou Xavier
Queipo.
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______, “La viguesa librería Cervantes reabrió ayer sus puertas con un fondo de 86000
volúmenes”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 3 agosto 2001, p. 48.
Dá conta da remodelación e reapertura desta librería que conta cuns 70 anos de vida, xa que era necesario adaptarse aos
novos tempos á vez que gañar espacio para dar cabida a un fondo duns 86000 volumes e incrementar
fundamentalmente o fondo da literatura galega.
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Pardo López, C., “Como na Esmorga”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”,
19 agosto 2001, p. 12.
Achéganos con este relato a un conductor solitario e describe cómo lle vai influíndo pouco a pouco a historia que
contan na radio, segundo vai en aumento o seu interese polo tema ata o punto de ter repercusións na súa conducta.
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Pascual Carballo, Alberto, “Confidencias cuarteleiras”, A Peneira, nº 301, 2ª quincena xullo
2001, p. 36.
Relata algunhas das situacións polas que vai pasando en obriga e cumprimento do servicio militar, nas que ten cabida a
desconfianza inicial polas coñecidas “novatadas”, as relacións que se establecen cos mandos ou a situación desafogada
na que acaba de oficinista.
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Pascual García, Miguel Ángel, “O ensoniño dunha noite de verán”, La Voz de Galicia, “Páxinas
literarias. Relatos de verán”, 8 agosto 2001, p. 11.
O relevante da historia céntrase nun grupo de persoas que vai polo monte no medio da noite e que fai pensar ao lector
que é unha secta: vestidos dende a cabeza ata os pés con túnicas e carapuchas brancas e con cirios nas mans. As
reaccións que causa nas persoas que se atopan no seu camiño non son as que o lector podería esperar que ocorresen.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Payo Boullosa, María Jesús, “O home da bicicleta”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 7 agosto 2001, p. 10.
Relata unha historia baseada na vida do protagonista dun cadro de María Presas “O Cubano”. Imaxina varias situacións
cheas de aventura que puideron traer finalmente a Galicia a este cubano para concluír que a historia real deste home
non é nada interesante.
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Paz, Mariella, “La Feira do Libro de Viveiro oferta 10.000 obras en sus diez casetas”, El
Progreso, “Comarcas”, 13 agosto 2001, p. 11.
Dá conta da inauguración da sexta edición da Feira do Libro de Viveiro, que conta cunha oferta de 10.000 volumes á
venda e que estará situada nos xardíns Noriega Varela ao longo de toda a semana.
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Pazos Gómez, Manuel, “Despois da guerra”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 15 agosto 2001, p. 10.
Relata unha historia que lle vai contando un vello, que di ser verdadeira, sobre o Martín, home sanguinario que dirixe
unha cuadrilla de falanxistas que teñen atemorizada a toda a comarca.
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Pazos Quintillán, Aida e Carlos Álvarez Lebredo, “En memoria do profesor José Luis Pensado”,
La Comarca del Eo, nº 4226, “Ribadeo”, 24 febreiro 2001, p. 2.
Parten da lembranza dunha visita de José Luís Pensado a Ribadeo en 1998 a raíz do centenario de Dámaso Alonso para
facer unha pequena semblanza do profesor na que destacan os seus coñecementos sobre o galego nos Séculos Escuros e
sobre a figura de Sarmiento. De entre a súa bibliografía, queren citar unha “espléndida edición dunha xoia medieval”, os
Miragres de Santiago, mostra da súa erudición e traballo. Da súa personalidade, falan da simpatía que despertaba, da
amenidade das súas explicacións e da xenerosidade e accesibilidade para quen o quixera oír. Despiden o artigo dando
noticia da publicación dun dos últimos traballos do profesor, que saíra á luz nas actas da homenaxe a Dámaso Alonso.
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Pereira, A., “La editorial Galaxia reúne la totalidad de la creación de Castelao en sus Obras
Completas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 xullo 2001, p. 38.
Dá conta da publicación das Obras Completas (2000) de Castelao en oito volumes que recollen toda a súa producción –
incluíndo traballos inéditos–, con motivo do 50 aniversario da súa morte, edición da cal se encargou a editorial Galaxia
en colaboración coa Fundación Caixa Galicia. Recolle as palabras de Carlos Casares que bota en falta facer o mesmo
con outros dos grandes da literatura galega como Rosalía de Castro ou Ramón Otero Pedrayo.
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Pérez, Susana, “Orballo recurrirá la decisión municipal de negar el auditorio al festival de teatro”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 25 agosto 2001, p. 8.
Infórmase de que o “boicot político” por parte do alcalde do Carballiño, Pachi Vázquez, é a causa da suspensión do
Festival de Teatro Galego do Carballiño e indícase que a directora da Asociación Orballo non descarta chegar ao
Valedor do Pobo para pór fin a esta inxustiza.

______, “Actores gallegos se suman a la protesta por la suspensión del teatro carballinés”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Ourense”, 28 agosto 2001, p. 7.
Critícase a postura de Pachi Vázquez, alcalde do Carballiño, de suspender o XVIº Festival de Teatro Galego do
Carballiño organizado pola Asociación Cultural Orballo. Tamén se recollen as palabras de repulsa da Asociación de
Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia e da compañía teatral Nove/Dous e sublíñase o apoio popular que
tiña este evento cultural.
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Pérez Landeira, Hortensia, “El poeta rebelde”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 18 setembro 2001, p.
18.
Recupera a vida e traxectoria literaria do “insigne poeta” Manuel Curros Enríquez con motivo do 150 aniversario do
seu nacemento, marcadas polas súas ideas anticlericais e republicanas que se radicalizaron progresivamente por
diversos sucesos no ámbito político e persoal.
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Pérez Leira, Lois, “Galegos no Brasil: O Centro Galego de Río de Janeiro”, Galicia en el Mundo,
nº 408, “Apuntes da emigración galega”, 22-28 xaneiro 2001, p. 22.
Nesta reportaxe dedicada á inmigración soportada por Brasil nas últimas décadas do século XIX, faise mención do
Centro Galego do Brasil fundado en 1900 en Río de Janeiro. Sinálase que unha das figuras máis destacadas deste centro
foi a de Fernández Murias, persoeiro moi vinculado a Galicia, colaborador nos xornais da emigración, membro da
Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Gallega en Brasil e correspondente en Brasil da Liga Gallega.
Indícase que “O Centro Galego estaba moi vinculado coas correntes rexionalistas galeguistas de fines do século XIX”, e
estivo “aberto ás expresións máis comprometidas daqueles anos”.
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Pillado, Neli, “Veinticinco años sobre el escenario”, Faro de Vigo, “Vigo”, 19 maio 2001, p.
12.
Informa da presentación do libro Xela (Circo Barracón) para conmemorar o vintecinco aniversario do grupo de teatro
Lareira, que comezara a súa actividade no instituto de Bacharelato Santa Irene no 1976. Ademais, anuncia que despois
da presentación do libro se escenificarán dúas obras teatrais; unha delas, titulada O seductor, na que se afronta
criticamente, pero en clave de humor, o triunfo do capitalismo sobre o romanticismo. Tamén se apunta a futura idea que
ten o grupo teatral de sacar adiante a publicación dunha revista e organizar diversas xornadas nas instalacións veciñais
de Lavadores.
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Pino, Concha, “Unha exposición en homenaxe a Luís Acuña fai historia da arte galega”, La Voz de
Galicia, “Santiago”, 8 febreiro 2001, p. 7.
Dáse conta da celebración dunha exposición titulada “Artistas galegos en homenaxe a Luís Acuña” no Museo do Pobo
Galego en lembranza deste intelectual, poeta e mestre. Refírese tamén á celebración dun congreso en Trives e á
publicación dun libro co que se conmemora ao autor de Fírgoas. Recóllense tamén as palabras do seu fillo, Ramón Luís
Acuña, que se amosa moi satisfeito coas iniciativas levadas a cabo, porque iso demostra que “sus ideas, aunque tarde,
triunfaron”. Apúntase que na exposición colaboran un total de vinteoito artistas que fan “un extraordinario percorrido
pola arte galega do século XX”.

______, “As editoras reclaman un acordo para producir os libros que publica a Xunta”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 11 febreiro 2001, p. 34.
Nesta nova infórmase do desacordo entre a Xunta e as editoriais privadas no tocante á publicación de libros no ano
1999. Por esta razón, a Asociación Galega de Editores reclama que se forme unha sociedade mixta para evitar a
competencia da Xunta coas editoriais privadas.
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______, “A poeta Xohana Torres, elexida para ingresar na Real Academia Galega”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 18 marzo 2001, p. 37.
Dáse conta da elección de Xohana Torres como membro da Real Academia Galega. Anúnciase que está a piques de
publicar unha nova obra titulada Liñas divisorias, que consta de “corenta poemas de outono e de carácter filosófico”,
segundo afirma ela mesma. Faise tamén un repaso pola súa traxectoria como escritora que, ademais dos poemarios Do
sulco (1959) e Estacións ao mar (1981), inclúe títulos de novelas como Adiós, María (1970) ou do xénero dramático
como A outra banda do Iberr (1966) e Un hotel de primeira sobre o río (1968), sen esquecer os contos, adaptacións e
traduccións ao galego. Asemade dedícase unha columna a percorrer a biografía desta escritora e futura académica da
Real Academia Galega.

______, “Neira Vilas, candidato á Academia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 marzo 2001,
p. 30.
Infórmase da posibilidade de que Neira Vilas pase a formar parte da Real Academia Galega ocupando unha das catro
cadeiras que actualmente se atopan vacantes. Indícase que dende a elección de Xohana Torres para ocupar
o posto deixado por Aquilino Iglesia Alvariño, non houbo outra proposta. Tamén se sinala que Salvador García Bodaño
fora no seu día o máximo impulsor da candidatura da escritora, quen ademais de elaborar unha
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biobibliografía súa, se achegou ás súas obras con análises coma a de Do sulco e Estacións ao mar, entre outras. Tamén
se dá a coñecer a nova de que os actos do Día das Letras Galegas se celebrarán en Leiro, na terra natal do homenaxeado
nesta edición, Eladio Rodríguez González.

______, “Ferrín: ‘Os galegos pertencemos á Europa occidental subalterna”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 23 marzo 2001, p. 34.
Dáse conta do recital poético de Derek Walcott e Wole Soyinka celebrado no Consello da Cultura Galega, dentro do
congreso organizado polo Pen Clube, e presentado por Méndez Ferrín, quen se confesou pouco coñecedor da obra
destes poetas. Saliéntase o numeroso público que asistiu ao acto e os poemas que recitaron, ademais de facerse eco das
intervencións de ambos, centrándose especialmente na de Walcott. Tamén se dá conta neste artigo dos diferentes actos
e encontros aos que deu cabida a cidade de Compostela por mor da Celebración Mundial de Poesía.

______, “Sentida homenaxe a Rosalía dos poetas reunidos en Compostela”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 24 marzo 2001, p. 26.
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No marco da Celebración Mundial da Poesía, sinálase que foron varios os poetas que se achegaron a Padrón para
homenaxear a Rosalía de Castro, entre eles, os premios Nobel, Soyinka e Walcott, encargados de realizar unha ofrenda
floral á poetisa. Faise referencia tamén á celebración do acto “Madrugadas de espectáculos poéticos” que contou coa
presencia de Chus Pato, María do Carmo Kruckenberg, Cristal Méndez, María do Cebreiro e Abelardo Rábade, Carlos
Santiago e Antón Reixa, ademais de Ana Romaní, Antón Lopo, Estevo Creus e Iolanda Castaño. Finalmente, recóllense
as palabras de Soyinka que versan sobre a situación política, social e cultural de África e que foron pronunciadas na
rolda de prensa ofrecida en Santiago.

______, “Un anceio feito realidade”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 25 abril 2001, p. 6.
Lembranza da creación hai vintecinco anos do Patronato do Museo do Pobo Galego, “un vello soño dos homes da
Xeración Nós e do Seminario de Estudios Galegos”. Sinálase que a intención dos seus fundadores era a de “defender a
cultura galega e tamén a de investigar e estudar sobre ela”. Apúntase que na actualidade o seu presidente, Isaac Díaz
Pardo, aspira a converter este centro no Museo da Historia de Galicia. Inclúese unha referencia ao primeiro presidente
do Patronato, Xaquín Lorenzo Fernández, ao seu sucesor na presidencia e tamén director do Museo, Antón Fraguas
Fraguas, e ao actual director, Carlos García Martínez. Ademais recóllense as opinións referentes ao Museo do Pobo
dalgúns persoeiros da cultura galega, tales como Miguel de Lira, Jaime Fábregas, Alberte Permuy, Francisco Luengo e
Venancio Míguez.
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______, “Unha semana ó ano non fai dano”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 4 maio 2001, p.
11.
Faise referencia ao éxito de vendas da Feira do Libro de Santiago. Repásanse os títulos máis vendidos en literatura
galega entre os que se atopan Galicia, Galicia (1995), de Manolo Rivas; As rulas de Bakunin (2000), de Riveiro
Coello; Eu tamén fun coas vacas (2000), de Alfonso Eiré; Ébora (2000), de Xosé Carlos Caneiro e Males de cabeza
(2001), de Fran Alonso. Ofrécese ademais a programación do día que conta, entre outras actividades, coa presentación
da obra Crónica do folk galego a cargo dos seus autores, Xoán Manuel Estévez e Óscar Losada

______, “O Salón do Libro Galego comenza en Vigo unha xira pola comunidade”, La Voz de
Galicia, “Santiago”, 5 maio 2001, p. 8.
Infórmase da celebración do Salón do Libro Galego, organizado pola Asociación Galega de Editores que preside
Fabiola Sotelo, e indícase que nesta terceira edición fará unha xira percorrendo as principais cidades galegas. Dise que
son máis de catro mil títulos das vintetrés editoriais participantes os que visitarán Vigo, Ourense, Lugo, Ferrol,
Compostela, Pontevedra e A Coruña. Segundo Fabiola Sotelo, o obxectivo co que se creou este Salón do Libro é
porque “os textos en galego pasan desapercibidos pola agresividade das promocións da literatura
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castelá”. Por ese mesmo motivo, os editores deciden crear este Salón do Libro itinerante e deixar de colaborar cos
certames dos libreiros, pois o que se pretende non é a venda de libros senón a promoción do libro galego.

______, “O Salón do Libro Galego reúne na Alameda a meirande oferta editorial”, La Voz de
Galicia, “Santiago”, 26 xuño 2001, p. 8.
Achéganos ao Salón do Libro Galego, iniciativa da Asociación Galega de Editores (AGE), instalada no Paseo central da
Alameda en Santiago, onde se recollen máis de 4.000 títulos en galego e diversas actividades co obxectivo, segundo a
presidenta de AGE, Fabiola Sotelo, de “facerlle fronte á invasión do libro en castelán que chega ás librerías”.

______, “A poesía pechou cun cheo absoluto o segundo día do Salón do Libro Galego”, La Voz de
Galicia, “Santiago”, 28 xuño 2001, p. 10.
Trasládanos o máis sobresaínte do acontecido nas dúas primeiras xornadas do Salón do Libro Galego en Compostela,
salientando que a demanda nesta “librería temática” se centra nas obras de divulgación, ocio e literatura infantil e
xuvenil, e tamén destaca o encontro dos poetas, que contou coa presencia de Marilar Aleixandre ou Cesáreo Sánchez
entre outros, ademais da ampla participación que rexistrou.
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______, “O Salón do Libro confirma a falta de promoción do galego”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 1 xullo 2001, p. 9.
Comenta a boa acollida que tivo o Salón en Compostela e recolle as impresións dos editores que o organizan, que
salientan a asistencia de público, das vendas e a preferencia polo ensaio, como xa ocorrera nas outras cidades galegas
onde se organizara.

______, “A perda do futuro marcou a división entre os exiliados e os emigrantes”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 26 setembro 2001, p. 31.
Mención dalgúns dos ponentes e dos comentarios máis sobresaíntes nesta xornada do congreso internacional “O exilio
galego”. Recorda as palabras de Alonso Montero sobre os anos do exilio de Luís Seoane ou as de Gregorio Marañón
sobre os anos de Otero Espasandín no exilio republicano.

______, “As historias das mulleres no exilio reviven como ‘Luces na sombra”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 27 setembro 2001, p. 31.
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Fai un percorrido por outra das sesións do congreso “O exilio galego” no cal houbo unha serie de comunicacións que
estiveron dedicadas ao exilio das mulleres galegas máis coñecidas, como a viúva de Seoane, protagonista dunha historia
en boca de Beatriz Graña Pérez, ou o traballo Piedad Dominguez Díaz e outras historias de Emilia García López e
Herminia Pernas Oroza.

______, “O teatro afeccionado galego organízase para actuar como dinamizador cultural”, La Voz
de Galicia, “Santiago”, 16 decembro 2001, p. 9.
Informa da presentación pública da Federación Galega de Teatro Alternativo (FEGATEA), composta inicialmente polas
compañías Metátese, Ditea, O Trasno, Novo Teatro, Aurín, Atrezzo, Escoitade e Asociación de Mulleres de Moaña. Así
mesmo, fala do proceso organizativo e dos seus obxectivos, principalmente, poñer en contacto aos grupos deste sector.
Tamén se refire á conferencia de Manuel Vieites que, no decurso do acto, afondou na problemática e as virtudes do
teatro afeccionado en Galicia.
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Piñeiro, Antonio, “Penalta: A fantasma do gaiteiro”, La Región, 18 marzo 2001, p. 12.
Achégase á aldea de Penalta, cantada por Curros Enríquez en Aires da miña terra (1880) e hoxe abandonada. Recóllese
tamén unha entrevista feita a Faustino Santalices, gaiteiro que lembra cunha anécdota da súa infancia ao seu mestre de
profesión, Manuel Castro González, o gaiteiro de Penalta cantado por Curros Enríquez no 1877 e ao que se lle rende
homenaxe nesta peculiar aldea. Ademais sinálase que está prevista a creación dun roteiro por esta zona e o deseño
doutro máis amplo que percorra os lugares ourensáns relacionados co poeta de Celanova.

______, “A rúa da Paz: Unha factoría das letras”, La Región, “Ourense”, 16 maio 2001, p. 12.
Reflexiónase sobre o feito de que os homenaxeados no Día das Letras Galegas nados na provincia de Ourense acaden
xa o número de 9 ao distinguir nesta edición ao autor de Leiro, D. Eladio Rodríguez González. Tendo en conta isto,
faise un balance da procedencia dos autores que foron ata o de agora lembrados no 17 de maio dende
o 1963 e saliéntase a coincidencia de que tres figuras das nosas letras naceran na rúa ourensá da Paz: Ramón Otero
Pedrayo, Vicente Risco e Eduardo Blanco Amor.
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______, “Publicar en Ourense: Unha tarefa imposible”, La Región, “Ourense. O mundo da
edición”, 15 xullo 2001, p. 10.
Achéganos ao problema que existe en Ourense en canto á falta de editoriais na provincia, só representadas pola editorial
Linteo e outras de menor rango, o que considera que se traduce na producción editorial máis baixa de Galicia, xa que, a
maoir parte dos libros publicados na provincia deben recorrer a institucións ou entidades culturais que teñen servicios
propios de edición ou publicación.

______, “Celanova e Curros en tres intres”, La Región, “Ourense. Congreso sobre Curros
Enríquez”, 9 setembro 2001, p. 8.
Dá conta da realización, con motivo do cento cincuenta aniversario do nacemento de Manuel Curros Enríquez, do I
Congreso Internacional “Curros Enríquez e o seu tempo”, que acolle a súa vila natal. Posteriormente alude aos tres
grandes e únicos momentos nos que se lle rendeu unha homenaxe dende o seu pasamento no ano 1908.
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Piñeiro, Bárbara, “O director de cine Xan Leira afonda na vida de Castelao”, La Opinión,
“Cultura”, 12 agosto 2001, p. 44.
Recolle a realización da primeira longametraxe documental Castelao e os irmáns da liberdade, que se fai en Galicia e
que forma parte dunha triloxía sobre Castelao. Achéganos á visión e expectativas do seu director e guionista, Xan Leira,
que aínda que non é galego se recoñece “fillo da emigración galega dos anos 50” e afirma que “Galicia e Castelao
deberían ser sinónimos”.
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Piñeiro, X., “Un paseo con Manoel Antonio”, O Correo Galego/El Correo Gallego,
“Vacacións”/”Vacaciones”, 19 xullo 2001, p. 12/p. 25.
Refírese á recuperación dos roteiros, que con “gozo” realizaba o poeta rianxeiro polos arredores de Asados, setenta e un
anos despois da súa morte. Sinala como os promotores desta iniciativa o Centro Cultural Simón Varela e o Concello de
Rianxo.

______, “Manoel Antonio volvió a navegar en Rianxo por su ‘Viladomar”, El Correo Gallego,
“Vacaciones”, 23 xullo 2001, p. 12.
Recorda de forma emotiva a figura de Manoel Antonio, a raíz da homenaxe que lle renderon os veciños da vila
rianxeira, en colaboración co Concello, o Centro Cultural Simón Varela e José Antonio Durán. Achega unha relación
das actividades que se realizaron na súa memoria e que contaron coa participación dos poetas Xesús Santos, Joaquín
Lens e Roberto Reboiro.

______, “Padrón rinde homenaje a Manuel Baltar y a Macías con sendas esculturas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 26 xullo 2001, p. 38.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Dá conta da homenaxe que se lles rendeu a estes dous ilustres personaxes: Macías “O Namorado”, trobador da lírica
galego-portuguesa, e Manuel Baltar, farmacéutico padronés, inaugurando dúas estatuas conmemorativas en dúas das
prazas máis emblemáticas do pobo.

______, “A Atenas de Arousa”/”Rianxo se reafirma como las ‘Atenas de Arousa’ con una
innovadora exposición”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/”Área de Compostela”, 2
agosto 2001, p. 33.
Achéganos cómo madurou esta idea da man do alcalde de Rianxo, Pedro Piñeiro, o filólogo X. L. Axeitos e o
deseñador Pepe Barro, do que resultou a exposición “Sempre en Rianxo, Sempre en Galiza”, e a declaración, nun pleno
extraordinario do concello, de Fillos Predilectos e Fillos Adoptivos a dez recoñecidos rianxeiros pola súa contribución á
cultura e á historia de Galicia.

______, “Rianxo, brújula de Galicia”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 6 agosto 2001,
p. 27.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Noticia da inauguración da exposición itinerante “Sempre en Rianxo, sempre en Galiza” onde se homenaxea a doce
rianxeiros universais dos cales dez recibiron, nun pleno extraordinario, o nomeamento de Fillos Adoptivos e Fillos
Predilectos. Tamén se informa que á exposición acudiron amigos, veciños e persoas ligadas á cultura.

______, “Heriberto Bens non volverá escribir poesía”, O Correo Galego/El Correo Gallego, 15
agosto 2001, p. 33/p. 76.
Recolle as declaracións feitas por Heriberto Bens, dende o seu exilio nun hospital psiquiátrico francés, nas que afirma
que non volverá escribir poesía e que se está a sobredimensionar non só a súa obra senón tamén a súa persoa.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Porteiro, María Xosé, “Galicia 2002”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 21
agosto 2001, p. 8.
Relato de María Xosé Porteiro (Madrid, 1952) no que se narra o que fai un adolescente nun curto período de tempo, no
cal o relevante é a crítica que fai sobre as vantaxes do avance tecnolóxico e dos medios de comunicación, por medio
dunha confusión entre un esquío e un koala. O relato vai acompañado da ilustración de José Tomás.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Porto Ucha, Anxo Serafín, “Manuel García Barros”, A Peneira, nº 301, “Historias de vida (IV)”,
1ª quincena xuño 2001, p. 34.
Dedica este número á vida de Manuel García Barros, autor que viviu entre 1876 e 1972, que destacou como mestre e
como escritor e colaborador en prensa galega. Achéganos ás repercusións que trouxo a Guerra Civil para os mestres da
Estrada, vila natal de García Barros, por razóns como a militancia en organizacións afectas á República.

______, “Xosé Roxelio Otero Espasandín”, A Peneira, nº 305, “Historias da vida (VII)”, 1ª
quincena agosto 2001, p. 36.
Percorre os aspectos máis destacados da vida e obra do galego Otero Espasandín, entre eles que foi colaborador de
varias revistas e xornais, pertencente á xeración do 1925, socio protector do Seminario de Estudios Galegos ou o seu
exilio no ano 1939.
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Priegue Leis, Antonio, “Si que cho dixen”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 30 agosto 2001, p. 11.
Antonio Priegue Leis cóntanos a historia dun amor adolescente que comeza coa chegada dunha rapaza á vila
coincidindo co verán e coa que comeza a súa particular historia de amor. Relata a visita ao Faro de Fisterra, a comida
na caída da tarde no campo e cómo un día despois de volver para deixala na casa, desaparece da súa vida, o mesmo que
remata o verán, para non volver vela.
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Puentes, Hixinio, “O asasino a soldo”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 23
agosto 2001, p. 8.
Relato de Hixinio Puentes (O Barqueiro, 1952) no que compara a vida ordenada, organizada e de continuo traballo das
formigas coa liberdade da que gozan as persoas para distribuír o tempo das distintas actividades que queren realizar. O
relato vai acompañado da ilustración de José Tomás.
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Queipo, Xabier, “A taberna submarina”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”,
19 agosto 2001, p. 12.
Conto de Xabier Queipo (Santiago, 1957) no que se nos relata a sorprendente historia do que comeza sendo un rescate
no medio do mar para acabar converténdose, baixo as súas profundidades, no que semella unha taberna na cal se bebe
augardente e se contan historias. O relato vai acompañado da ilustración de José Tomás.
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Quesada, Emilio, “Los intelectuales de Casa Enrique”, La Opinión, “Así eran”, 27 outubro 2001,
p. 11.
Lembra os faladoiros de intelectuais que tiñan lugar na taberna coruñesa Casa Enrique, situada na rúa de Compostela e
fundada en tempos da II República. Refírese, sobre todo, ao ambiente que alí se daba na década dos 50, no que
sobresaían as reunións de intelectuais, entre eles, Álvaro Paradela, Urbano Lugrís, González Garcés, Avilés de
Taramancos e Álvarez Torneiro, aos que se unían outros en visita pola cidade como Álvaro Cunqueiro, Manuel María
ou Uxío Novoneyra. Completa a listaxe cunha longa nómina de pintores, avogados, músicos, filólogos, médicos,
libreiros, científicos, etc.
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R. C., “A literatura en galego, un mercado en alza”, Atlántico Diario, 4 marzo 2001, p. 39.
As cifras que neste artigo se ofrecen no tocante ao número de títulos publicados son optimistas para a literatura galega.
A “Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros” ofrece os datos de producción de libros, nos que
se constata un incremento do 26,4 por cento dos publicados en galego, pasando así a ocupar o terceiro lugar no número
de títulos publicados, por detrás do castelán e do catalán.

______, “O III Salón do Libro Galego reúne por 1ª vez en Vigo máis de 4000 títulos”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 13 maio 2001, p. 10.
Infórmase da III Edición do Salón do Libro Galego organizada pola Asociación Galega de Editores e que conta con
máis de 4.000 títulos das vintetrés editoriais participantes. A presidenta da citada asociación, Fabiola Sotelo, compara a
situación das publicacións en galego coas realizadas en catalán ou no País Vasco, polo que conclúe advertindo da
precaria situación na que se atopa o libro galego.

______, “La Casa del Libro se instala en Vigo”, Atlántico Diario, “Vigo”, 12 xuño 2001, p.
13.
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Anúnciase a apertura da Casa do Libro na cidade de Vigo, rede de librerías fundada en 1927 pola Editorial Espasa
Calpe. Cítanse algúns datos sobre os comezos, as fusións con outras compañías e os establecementos dos que dispón a
editorial ademais dalgunhas das publicacións que ten ao seu cargo. Finalmente, infórmase da presencia no acto dos
escritores Carlos Casares e Suso de Toro.

______, “Librería Cervantes reabre co obxectivo de potenciar o libro galego”, Atlántico Diario, 3
agosto 2001, p. 13.
Alude ao acto de reapertura da librería viguesa Cervantes, subliñando a presencia de importantes persoeiros da cultura
galega. Refírese ás novas liñas de traballo, apuntando que se van “dinamizar (...) as actividades vencelladas á literatura”
en lingua galega, aínda que tamén se abarcarán outros eidos do mercado editorial.
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R. C. G., “Sargadelos’ muestra 70 relatos inéditos realizados por Ángel Johán”, El Progreso,
“Sociedad”, 5 maio 2001, p. 58.
Con motivo da celebración do centenario do seu nacemento, dise que se inaugurou unha exposición en Sargadelos en
homenaxe a Ángel Johán, poeta, ensaísta, pintor e amigo de Pimentel e Ánxel Fole, que foi lembrado pola súa viúva na
presentación da mostra que recolle contos ilustrados polo homenaxeado e varios retratos.
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R. M., “Un homenaje a los versos de la luz”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 31 maio 2001, p.
22.
Faise eco da homenaxe a Luz Pozo Garza pola súa traxectoria a través da celebración dunha mesa redonda na que
participaron Xesús Alonso Montero, Carlos Casares, José Aguilar e Carmen Blanco. Dise que cualificaron a poética da
homenaxeada como “todo un clásico de la literatura gallega”, que para José Aguilar é unha das escritoras máis
importantes en lingua galega despois de Rosalía de Castro.

______, “La narrativa y la literatura infantil son la baza de los editores gallegos”, El Ideal Gallego,
25 xullo 2001, p. 17.
Fai referencia ao III Salón do Libro Galego, realizando un balance do mercado editorial na nosa lingua segundo as
palabras do secretario técnico da Asociación Galega de Editores, Daniel Rozados. Sinala que a literatura infantil e a
narrativa para adultos son as que xeran o maior número de vendas, mentres explica que a poesía ten “un mercado moi
limitado”, e destaca a aceptación da nova enciclopedia galega. Por outra banda, alude á presencia neste evento cultural
de certos persoeiros da política coruñesa e do mundo editorial, entre eles, Fabiola Sotelo, quen subliñou o papel das
novas tecnoloxías. Remata engadindo que se prevé a asistencia de numerosos escritores para asinar as súas obras.
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______, “Un vis a vis con los astros del papel”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 27 xullo 2001,
p. 17.
Recolle a opinión que sobre o mercado editorial en galego teñen os autores presentes na xornada anterior do Salón do
Libro Galego da Coruña. Indica que para X. L. Martínez Pereiro ou Anxo Angueira a calidade do libro galego é
evidente, o mesmo que para Xavier P. Docampo, quen afirma que a nosa literatura “é totalmente adulta en calquera
ámbito”. Subliña que Lino Braxe “destacou a falta de apoio (...) aos poetas máis rompedores”, á vez que apunta tamén
que X. Fernández Ferreiro cre que “se publica demasiado” e é necesaria “unha selección”. Por outra parte, manifesta
que X. M. Valcárcel “aposta por captar lectores” e “incorporar (o galego) ao proceso de mundialización”.

______, “La Feria del Libro acompaña con música las lecturas a pie de caseta”, El Ideal Gallego, 4
agosto 2001, p. 21.
Fai referencia á xornada anterior da Feira do Libro da Coruña, da que destaca a presencia de Suso de Toro. Sinala que o
autor de Polaroid, ao que cualifica como “un supervendas humilde”, tivo moi boa acollida entre o
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público, e que este salientou a falta de renovación literaria. Por outro lado, indica que acudiu a asinar libros Antón
Riveiro Coello, que afirmou que a súa “clave está en escribir para el mesmo”.

______, “Méndez Ferrín, un poeta que marcó estilo”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 23 outubro
2001, p. 21.
Dá conta do protagonismo de Xosé Luís Méndez Ferrín nunhas xornadas organizadas conxuntamente pola
Universidade da Coruña, a RAG e a Xunta de Galicia. Tamén ofrece os nomes dos participantes entre os que aparecen
Darío Xohán Cabana, Ramón Lorenzo, Manuel Forcadela ou Xosé Manuel Salgado. Remata aludindo á influencia da
súa obra Con pólvora e magnolias (1976) na poesía galega, ademais de que foi un emigrante galego máis en Uruguay.
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R. M./C. F., “El e-book favorecerá a las culturas minoritarias al abaratar la edición”, El Ideal
Gallego, 5 xullo 2001, p. 19.
Achega a opinión de Carlos Casares sobre o e-book, quen apunta as vantaxes deste formato, entre elas, o “abaratamento
dos custos” e facer máis atractiva a literatura infantil e xuvenil. Sinala que o autor de Vento ferido non cre que este
prexudique ao libro escrito, salientando que “a lectura é unha conquista da Humanidade” e “debe ser universal”.
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R. M./I. M., “Los libreros despiden la feria con un notable aumento en las ventas”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 11 agosto 2001, p. 19.
Fai referencia aos resultados da Feira do Libro da Coruña deste ano, salientando un lixeiro aumento das vendas con
respecto a outros anos, así como unha maior acollida deste evento. Ademais, subliña o éxito de autores como Manuel
Rivas ou Ibáñez entre o público. Por outro lado, refírese á última xornada, da que pon de relevo o recital poético no que
participaron Maxi Rei, Xavier Vázquez Freire e Lucía Aldao.
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R. N., “El Día de Galicia nace en 1920, gracias a las Irmandades da Fala”, La Región, “25 de
xullo. Día de Galicia”, 25 xullo 2001, p. 45.
Subliña que as Irmandades da Fala impulsaron a creación do Día de Galicia en 1920. Así mesmo, comenta brevemente
certos aspectos relativos a este grupo –nacemento, tendencias, medio de expresión– ademais de aludir á relevante tarefa
da Xeración Nós a prol da cultura galega. Por outra banda, salienta máis brevemente outras “datas claves” “para
entender a historia recente de Galicia”, entre elas, a da fundación da Real Academia Galega.
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R. S. G., “Xornada literaria en Ordes con Bernardino Graña”, O Correo Galego, 4 abril 2001,
p. 33.
Ofrécese a programación que se levará a cabo na xornada que a Asociación Cultural Obradoiro da Historia dedica a
Bernardino Graña Villar. Dise que o homenaxeado impartirá unha conferencia e dará un recital de poesía, ademais de
asinar libros ao público que ata alí se achegue e que será obsequiado con As imaxes de Castelao (2000). No artigo faise
un percorrido polos feitos máis salientábeis da vida de Bernardino Graña e un repaso á sua extensa obra, que conta con
títulos de narrativa, poesía e de xénero dramático.
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Reboiro, X. A., “El Festival de Teatro desaparece ‘por obras”, La Región, “Carballiño”, 24 agosto
2001, p. 13.
Informa da cancelación do Festival de Teatro Galego do Carballiño, organizado pola Asociación Cultural Orballo
dende 1984. Sinala que a causa disto é a non disposición do lugar que se tiña previsto para a súa celebración por
polémicas internas do alcalde con esta agrupación, segundo dá conta a portavoz de Orballo, que se mostra moi
indignada.
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Regueiro, Carina, “Bieito Ledo ou o orgullo de ser galego”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 59, 14 xaneiro 2001, p. 5.
O responsábel da editorial Ir Indo, Bieito Ledo, manifesta a súa aposta a prol do bilingüismo, con motivo da
presentación dos dous primeiros volumes da colección Letras Hispánicas, “que nace co obxectivo de dar a coñecer en
castelán a obra de grandes autores galegos”. A seguir, cítanse as dúas obras: Memoria sobre la igualdad e La mujer del
porvenir. A continuación, alúdese á colección de literatura infantil e xuvenil Contacontos, dirixida por Xosé Antonio
Perozo, “outra das grandes apostas da empresa que non quere perde-lo tren da literatura infantil”. Para rematar,
coméntase que, con motivo do décimo quinto aniversario da citada editorial, se reuniron en Mondariz dezaseis
intelectuais galegos “para realizar un exercicio de reflexión sobre a Galicia do porvir”.
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Reija, Erika, “Jorge García quiere fomentar el turismo rural y la lectura”, El Progreso, 4 outubro
2001, p. 40.
Recolle a intención do Concello da Pontenova de programar diversas actividades de tempo libre entre as que cabe
sinalar unha semana dedicada á celebración das letras galegas, que se enmarca nun programa de fomento da lectura que
contará coa presencia de escritores e representacións teatrais.
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Rey, Beti, “El polifacético escritor Lino Pazos presenta dos libros”, Atlántico Diario, “Baixo
Miño”, 8 maio 2001, p. 21.
Dá conta da presentación de dous libros de Lino Pazos, un deles arredor da figura de Castelao e baixo o título de
Castelao entre nós (2000). Salienta o amor do autor pola natureza e o interese na figura do rianxeiro.

______, “Tui salda con éxito la feria del libro”, Atlántico Diario, “Baixo Miño”, 18 maio 2001, p.
22.
Dá conta da celebración en Tui da IV Feira do Libro, que foi inaugurada polo tudense Luís Bugarín e na que
participaron as catro librerias da cidade cunha ampla oferta de libros en galego. Entre eles destácanse as obras
biográficas de Eladio Rodríguez, gañador dos I Xogos Florais de Galicia, textos clásicos de autores como Castelao e os
dos escritores actuais como Suso de Toro ou Manolo Rivas.
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Richard Marcial, Mª Teresa, “Vento de cores”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 31 agosto 2001, p. 13.
Relato breve de Mª Teresa Richard Marcial (Vigo, 1970) de corte existencialista no que o protagonista, afeito só a
querer ver na súa vida “amargura” e “melancolía”, descobre o verdadeiro segredo da felicidade cando observa a un
pobre tolo gozar cun tarabel. Aprende daquela que a súa “paz estaba en apreciar o bo” e non en procurar imposíbeis.
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Río, María del, “Los libros tomarán la alameda vieja de Cangas durante la próxima semana”,
Atlántico Diario, “Morrazo”, 21 xullo 2001, p. 21.
Alude á II Feira do Libro de Cangas, da que achega datos sobre a súa organización e inauguración. Así mesmo subliña
algunhas das actividades programadas, salientando que o principal “obxectivo é iniciar aos nenos na lectura”. Conclúe
citando os autores que se preve pasen pola feira, entre eles, Xosé María Cáccamo e Gloria Sánchez.

______, “El libro competirá con la playa durante esta semana en Cangas”, Atlántico Diario,
“Morrazo”, 25 xullo 2001, p. 16.
Refírese á inauguración da segunda edición da Feira do Libro en Cangas e sinala os distintos actos que se celebrarán ao
longo dos días. Así, dáse conta do título de distintas charlas, do nome de diferentes compañías teatrais que actuarán ao
longo da semana ou do taller de contos e charlas impartido por distintos escritores.
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Rivas, Manuel, “O home que sabía chorar”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 26 agosto 2001, p. 12.
Breve narración de Manuel Rivas (A Coruña, 1957) en clave humorística arredor da figura de Estanis, un experto na
“arte de chorar”. Adoitaba abraiar a todo o mundo nos velorios cos seus perfectos choros, mais non era tan bo coa
palabra tal como o demostra a anécdota final cando intenta consolar a unha viúva.

______, “O amor das sombras”, La Voz de Galicia, “Conto do nadal”, 23 novembro 2001, pp. 5455.
Neste relato o autor recupera unha vella historia de amor a través dun encontro fortuíto nunha fría e chuviosa Noiteboa
na mesma cidade de antano, pero agora irrecoñecíbel. E ao vello e solitario músico, acompañado do tamén vello e
inseparábel can, róndalle a idea de tomar o valor de se presentar na casa dela, Lorena, e esquecer os corenta anos de
cartas sen resposta que ela lle mandou.
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Riveiro, Manuel, “As feridas mal curadas, reabren”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias.
Relatos de verán”, 28 agosto 2001, p. 10.
Neste relato de Manuel Riveiro (A Coruña, 1933), o narrador conta como un pasado tormentoso o volve a inquedar de
novo. A guerra, a fuxida do país, a dolorosa despedida dos seus... están máis presentes ca nunca no seu maxín.
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Riveiro Tobío, Elvira, “Conto de Babel”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 15 agosto 2001, p. 11.
Relato construído arredor da historia das linguas, dende o mito de Babel ata a dialéctica conservar/destruír “o castigoobsequio recibido do ceo”.
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Rodiex, “O derbi”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 6 agosto 2001,
p.11.
Breve relato que dá conta da rivalidade de dúas aldeas veciñas, que só tiñan contacto unha vez ao ano nun partido de
fútbol.
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Rodríguez, A., “El ‘Couto Mixto’ nombró a tres nuevos ‘magistrados’ honorarios”/ “Jueces con
bastón y llaves, pero sin juzgado”, Atlántico Diario/La Región, “Galicia”/ “Cultura”, 20 agosto
2001, p. 17/p. 8.
Nota que se refire ao acto de entrega dos títulos de xuíces honorarios feita pola Asociación de Amigos do Couto Mixto
a Francisco Fernández del Riego, Luís García Mañá e José Ramón García, na que tamén sinala que os investidos
relataron “historias da raia”.

______, “La charla ‘O noso é puro teatro’ reabre el ciclo de debate ‘Falando do noso”, Faro de
Vigo, 2 outubro 2001, p. 5.
Anuncia a continuación do ciclo “Falando do noso” co relatorio “O noso é puro teatro” de Manuel Vieites. Alude ás
liñas sobre as que vai xirar a conferencia –o teatro galego, os seus problemas e posíbeis solucións– e realiza unha breve
presentación do relator. Conclúe referíndose á andaina anterior deste ciclo de conferencias organizado pola Agrupación
de Centros Deportivos e Culturais de Vigo.
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Rodríguez, E., “Poética y encuentro generacional”, La Región, “Cultura”, 24 marzo 2001, p.
12.
Faise eco da celebración dun acto literario en Ourense con motivo do Xº aniversario do grupo Dolmen, no que se
presentaron as obras de Víctor Campio, Perdida luz (2000), e de José Antonio Lage, O contador de bolboretas (1999).
Tamén se sinala que tivo lugar un recital poético a cargo de Manuel Blanco, Teresa Devesa e Carmen Lorenzo.

______, “Letras galegas tódolos días”, La Región, “Cultura”, 23 maio 2001, p. 12.
Dáse conta da chegada a Ourense do Salón do Libro Galego, unha iniciativa da Asociación Galega de Editores que lle
imprime itinerancia ao salón do libro e que está acadando moito éxito. Sinálase que a narrativa, o ensaio, a literatura
infantil e xuvenil, a poesía e os libros de referencia son as cinco áreas temáticas nas que se reparten os máis de catro mil
títulos de obras galegas. Tamén se recollen as palabras da presidenta da Asociación Galega de Editores, Fabiola Sotelo,
quen afirmou que “O Salón do Libro Galego pretende ser un reflexo da nosa cultura e historia”.

______, “Edición en Ourense, arte impreso”, La Región, “Cultura”, 5 agosto 2001, p. 16.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Salienta a “calidade” das editoriais ourensás Linteo e Duen de Bux, subliñando que o seu obxectivo é chegar ao “lector
esixente”. Realiza un sucinto repaso polas publicacións destas empresas, así como polos seus proxectos máis
inmediatos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rodríguez, María, “La Compañía Casahamlet presenta ‘O Can, o libro e o espello”, La Opinión,
“Arteixo”, 28 xuño 2001, p. 15.
Sinala que esta é unha peza na que se fai unha lectura dramatizada en homenaxe a María Casares. Tamén indica que os
autores son Manuel Lourenzo, Miguel Anxo Fernán-Vello e Xesús Pisón.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rodríguez, Salvador, “O gaiteiro que non inventou Curros”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 201,
17 marzo 2001, p. 1.
Comézase salientando que se “dubidou durante moitos anos” da existencia real do “Gueiteiro de Penalta” de Curros e
despois recóllense algúns datos da biografía deste gaiteiro o cal, segundo as achegas de Antonio Piñeiro, existiu
realmente co nome de Manuel Castro González (1832-1900), que era fillo de Rosa González, solteira natural do lugar
de Penalta, na parroquia celanovesa de San Pedro de Mourillós. Anúnciase que o 18 de marzo se descubrirá unha placa
na lembranza deste famoso gaiteiro, no cemiterio de Mourillós, nun acto organizado pola fundación Amigos da Crítica
e mais polo Concello de Celanova.

______, “O irmán da liberdade”, Faro de Vigo, “Faro del Ocio”, 22 xuño 2001, p. 1.
Informa da estrea do documental Castelao e os irmáns da liberdade, de Xan Leira, comentando o seu contido,
estructura, así como certas cuestións relativas á súa rodaxe. Ademais, ofrece a opinión do director do filme sobre os
obxectivos do seu traballo, referíndose tamén a Castelao e á visión que deste pretende achegar. Conclúe anunciando
que esta longametraxe é o inicio dunha triloxía.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rodríguez, Susana, “Poeta de la tierra”, El Progreso, “Comarcas”, 20 setembro 2001, p. 20.
Dá conta da presentación da biografía de Manuel Orestes Rodríguez López no colexio San Miguel de Paradela,
publicada no ano 2000. Ademais de informar das autoridades e persoeiros destacados que asistiron ao acto, salienta as
emocións e sentimentos de todas as intervencións debido á presencia da viúva e dun fillo do homenaxeado. Recolle
tamén as declaracións de Manuel Blanco Castro, autor do volume.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rodríguez, Xosé Manoel, “Xesús Alonso Montero asegura que ‘Curros Enríquez é unha voz civil
de plena vixencia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 setembro 2001, p. 33.
Alude ao desenvolvemento do congreso “Curros Enríquez e o seu tempo”, organizado polo Consello da Cultura Galega
e o Concello de Celanova, e salienta as palabras de Alonso Montero na súa inauguración. Subliña que o profesor
ourensán “defendeu a necesidade de reivindicar” ao autor de Aires da miña terra, ademais de suxerir unha “revisión”
do seu legado.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rodríguez Fernández, Rebeca, “Fóra de servicio”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos
de verán”, 18 agosto 2001, p.11.
Narración curta que mantén ao lector pendente ata o final da actuación dun policía desesperado ao sentirse incapaz de
salvar dunha morte segura a unha moza anónima, no que se descobre ao final que é unha película.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rodríguez González, Anxo, “O funeral”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 2 agosto 2001/5 agosto 2001, p. 10/p. 11.
Conto curto no que o narrador fai referencia ás “excentridades” dun amigo seu. Este, dono dunha personalidade un
tanto singular, ao ver preto a súa morte, dispón ser soterrado cun móbil encendido entre as mans, entre outras cousas. A
noite do funeral “converteuse nun pesadelo” para o narrador, pois inexplicabelmente tiña unha chamada perdida do
defunto no seu móbil.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rodríguez Lorenzo, David, “Dun exame letal”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 26 agosto 2001, p. 12.
Dramático e irónico relato de cómo alguén se enfronta a un exame, equiparando este ao “xuízo final”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rodríguez Rubio, Suso, “Olladas a contrapé”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 12 agosto 2001, p. 14.
O encontro de dous descoñecidos nun autobús –Antón e Marinha– propicia unha efémera relación que remata coa fin
da viaxe pola frialdade da muller. Fragmentos de cancións de Silvio e Amalia Rodrigues aparecen de fondo para
evidenciar a decepción del e a posterior inquedanza dela.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rojo, José Andrés, “Una mirada al Atlántico: los escritores gallegos y Saramago”, El País, “La
Cultura”, 13 maio 2001, p. 37.
A propósito do último libro de Manuel Rivas, La mano del emigrante (2001), faise referencia ao éxito do xénero
mestizo que tamén está patente na literatura galega. Así mesmo, anúnciase a participación deste escritor no curso
organizado polo Centro de Profesores de Cuenca na celebración da súa cuarta edición, que contará tamén con José
Saramago para tratar o tema “Otra escritura peninsular”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rolland, Joaquín, “Más de un metro ochenta de humanidad”, Atlántico Diario, “Sociedad”, 28
febreiro 2001, p. 45.
Rememoración dalgunhas anécdotas compartidas con Álvaro Cunqueiro, co que sinala que o unía ademais unha forte
amizade e asuntos profesionais. Da figura de Álvaro Cunqueiro enxálzase moi especialmente a grande humanidade que
caracterizaba a personalidade do ilustre escritor mindoniense.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Rozados Lorenzo, Miguel A., “Preguiza”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 20 agosto 2001, p. 13.
Preséntanos a historia dunha muller derrotada tan só pola súa preguiza, que mesmo lle fixo perder a oportunidade de
realizar a viaxe a Lima coa que sempre soñara.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

S. A., “Cultura forma en la biblioteca de O Burgo clubes de lectura”, La Opinión, “Culleredo”, 17
outubro 2001, p. 14.
Adianta os obxectivos, a metodoloxía e a axenda dos clubes de lectura organizados na biblioteca coruñesa do Burgo por
parte da Concellería de Cultura e a Asociación de Mulleres Rosalía de Castro.

______, “Mujeres de la asociación Rosalía de Castro tratan de fomentar la lectura”, La Opinión,
“Culleredo”, 23 outubro 2001, p. 13.
Informa da primeira sesión dos clubes de lectura da biblioteca do Burgo, que presentou un nivel de aceptación similar
ao da primeira edición nos talleres de lectura compartida e análise de textos.

______, “La biblioteca de O Burgo ofrece tertulias literarias”, La Opinión, “Cambre/Culleredo”, 6
novembro 2001, p. 12.
Dá conta dun ciclo de faladoiros literarios promovidos pola Concellería de Cultura, no que as reunións para falar de
literatura terán lugar cada primeiro martes de mes. Tamén indica que cada un destes faladoiros xirará arredor dunha
obra que facilitará a Biblioteca Miguel González Garcés do Burgo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “El ‘revival’ de Curros Enríquez”, La Opinión, “Culleredo”, 16 novembro 2001, p.
12.
Breve nota na que se dá conta dunha conferencia pronunciada por Xosé Mª Dobarro Paz, catedrático de literatura
galega na Facultade de Filoloxía da Coruña, sobre o poeta celanovés Manuel Curros Enríquez titulada “Manuel Curros
Enríquez. Vida e obra”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

S. F., “Fraga participó en el homenaje al poeta ‘da raza’ recordado en su 125 aniversario”, Diario
de Arousa, “Cambados”, 8 xuño 2001, p. 13.
Dáse conta da programación da primeira “Xornada de Estudio 2001” que se celebrou no Salnés en homenaxe ao
escritor Ramón Cabanillas con motivo do 125 aniversario do seu nacemento. Sinálase que se deron cita numerosas
personalidades para asistir ás conferencias ofrecidas por Rosa Oubiña, Fernández Rei, Carlos L. Bernández e Carlos
Casares, das que se ofrece un pequeno resumo.

______, “Pío Cabanillas destaca la inspiración que fue para él su tío abuelo escritor”, Diario de
Arousa, “Cambados”, 8 xuño 2001, p. 13.
Ademais de aludir á presencia do sobriño-neto de Ramón Cabanillas, ministro-portavoz do Goberno, e de Manuel
Fraga, que fixo un repaso pola obra do poeta, sinala que Manuel F. Vieites comentou a “Obra dramática de Cabanillas”,
Xavier Carro fixo unha lectura crítica do poema “Samos”, mentres que Ramiundo García Borobó se achegou á
“Xeración dos Ramóns”. Remata o artigo coa programación para o día seguinte no que intervirán Andrés Pociña, Xosé
Ramón Pérez, Xosé María Dobarro e Xosé Manuel Salgado.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

S. I., “Casares recuerda que todavía están sin aclarar aspectos de la ideología política y religiosa de
Curros Enríquez”, El Correo Gallego, “Cultura”, 16 setembro 2001, p. 71.
Fai referencia á clausura do I Congreso Internacional arredor de Curros Enríquez, na que salienta as verbas de Carlos
Casares, que subliñou a necesidade de profundar no pensamento do autor de Aires da miña terra. Así mesmo, apunta
que os congresistas coincidiron ao pór de relevo a falta dun estudio rigoroso sobre o Divino sainete (1888).

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

S. M., “Una recomendación del Centro Dramático reactiva la reforma de la Casa de Cultura de O
Barco”, La Región, “Valdeorras”, 19 xuño 2001, p. 18.
Infórmase da mellora que se levará a cabo na Casa de Cultura do Barco seguindo a recomendación do Centro
Dramático Galego. Esta contará cun escenario máis grande, unha nova iluminación, proxectores, elementos escénicos e
cadeiras novas que se instalarán coa axuda de subvencións debido ao elevado custe do proxecto. Finalmente,
menciónanse algunhas actividades culturais que se levan a cabo no centro como conferencias, concertos de música ou
representacións teatrais.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

S. P., “La Biblioteca acoge esta semana la ‘maleta viajera’ de la Xunta”, Diario de Arousa,
“Cuntis/Moraña/Pontecesures/Caldas”, 12 outubro 2001, p. 22.
Informa da chegada a Caldas de Reis do programa “A Maleta Viaxeira”, servicio de biblioteca itinerante que explica e
do que se di que se adecúa ás demandas concretas da vila de acollida.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

S. R., “El 19 se presentará una obra biográfica sobre el escritor Manuel Rodríguez”, El Progreso,
“Sarria”, 13 setembro 2001, p. 33.
Anuncia o día da presentación do libro de Manuel Blanco Vida e obra de Manuel Rodríguez López (2000), da que
salienta que co ela se pretende “recuperar a figura do xa falecido escritor”. Asemade, alude aos asistentes que teñen
previsto acudir ao acto, entre eles, os escritores Xulio Xiz e Xesús Mato.

______, “Escritores gallegos, catalanes y vascos debaten en Pontevedra sobre la lectura como
motor de progreso”, Faro de Vigo, “Pontevedra”, 2 novembro 2001, p. 17.
Dá noticia da apertura do XVIII Encontro Galeusca 2001 organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega
en Pontevedra, que xirará ao redor da lectura como ferramenta de progreso cultural e das conferencias da primeira
xornada.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

S. V./M. S., “Castelao e Manuel Rivas, os autores máis vendidos en 2000”, La Opinión, “Cultura”,
17 maio 2001, p. 58.
Balance de vendas referente ao ano 2000 no que se confirma que Manuel Rivas é o autor de maior éxito, por ser A man
dos paíños (2000) e O lápis do carpinteiro (1998) as obras máis solicitadas, aínda que merece especial atención o
número de unidades vendidas de dúas obras de Castelao: Álbum Nós e Cousas. Tamén se dá conta do número de
novidades que emitiu cada editorial e recóllense os comentarios do director de Xerais, Manuel Bragado, e do
subdirector de Galaxia, Damián Villalaín, ao respecto. Ambos os dous coinciden augurando un bo futuro para as letras
galegas polo aumento de títulos que están publicando as súas editoriais, pero manifestan que “aínda queda moito
camiño por recorrer”. Recóllese asemade un resumo do informe do Ministerio de Educación e Ciencia sobre a
evolución da producción editorial en España na que o galego aumentou, pero segue aínda a estar por detrás do castelán
e do catalán no tocante ao número de títulos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

S. V. D., “Un paseo por la magia de los libros”, La Opinión, “especialfiestas”, 4 agosto 2001,
p. 26.
Dá noticia do inicio de trixésima edición da Feira do Libro da Coruña, referíndose ás súas propostas. Apunta que “se
aposta pola pluralidade de contidos” e que a captación do público infantil é un dos obxectivos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Salinas, Francisco, “Basílio Losada, unha man libre tendida á literatura”, A Nosa Terra, nº 973,
“Guieiro Cultural”, 8 febreiro 2001, p. 32.
Co gallo da xubilación de Basilio Losada, faise un resumo da homenaxe que lle ofreceron profesores da Universidade
da Coruña no Concello de Sada. Entre os persoeiros asistentes cítanse escritores e poetas como Xulio Valcárcel,
Euloxio Ruibal, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, García Bodaño ou Manuel María. No artigo apúntanse algúns dos
agradecementos que a literatura galega lle debe a Basilio Losada, entre eles, “a súa entrada ‘normalizada’ no sistema
universitario español”. Desta figura, destácase o seu carácter aberto e xeneroso co que agasallou sempre aos escritores
galegos.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Sampedro, Domingos, “El mes de la estampa de París acoge una muestra de la cultura gallega”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 21 xuño 2001, p. 30.
Informa da inauguración dunha exposición cos mellores traballos da editorial galego-francesa Raíña Lupa no Instituto
Cervantes de París. Tras subliñar as singulares características dos libros expostos, dos que destaca a calidade, cita
algúns títulos. Así, refírese, entre outros, a La bella Otero (2000), de Torrente Ballester, traducido ao galego por Carlos
Casares; Aforismos, de Luís Seoane, ou o poema “Ara solis” de Francisco Xosé Fernández Naval.

______, “Quico Cadaval pasea os seus contos por Bélxica e Holanda”, La Voz de Galicia, “En
directo”, 14 novembro 2001, p. 68.
Faise eco da xira do polifacético Quico Cadaval por Bélxica e Holanda, onde contou os seus relatos por centros
relacionados coa comunidade galega emigrada. Ademais, afirma que as súas historias se enfocaron cara aos emigrantes
sen caír no folclorismo e comenta algunhas das anécdotas destas sesións.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Sampedro Muñiz, Ramón, “Gran sol”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 4
agosto 2001, p. 10.
Dramático relato que reproduce un episodio máis da historia tráxica dos nosos mariñeiros. Asistimos ao naufraxio dun
mozo en altamar perante os ollos do seu pai e patrón, amosándose este destruído polo suceso, mais “sen perder a
dignidade de home de mar”.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Sánchez, Sury, “Rodolfo”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 29 agosto
2001, p. 10.
Descrición dunha reunión familiar ou social na que alguén, neste caso Rodolfo, se aburre e quixera non estar presente.
Nada singular, a non ser porque ao final se nos desvela que o tal Rodolfo é un gato.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Sánchez Graíño, Luís, “O home que nos saudaba”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos
de verán”, 20 agosto 2001, p. 13.
Conto artellado arredor dun misterioso home que saudaba única e inexplicabelmente ao narrador e ao seu irmán sen
coñecelos, aparecéndoselle ademais repetidas veces sen esperalo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Sanjurjo Fernández, Cándido, “Añoranza de Curros Enríquez”, La Comarca del Eo, nº 4257, 29
setembro 2001, p. 8.
Lembranza da figura de Manuel Curros Enríquez no 150 aniversario do seu nacemento que inclúe unha serie de
comentarios biográficos e literarios. Detense no famoso certame que Curros gañou en febreiro de 1877 en Ourense, na
súa veta civil e no descritivismo bucólico da paisaxe rural e da lenda lírica “A Virxe do Cristal”, que adoitan aparecer
na súa poética, e que para o articulista é un canto á xustiza e á terra galega.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Santiago, Pablo, “Fraga apoiou a lectura-homenaxe a Cunqueiro celebrada en Mondoñedo”, El
Progreso, 1 marzo 2001, p. 17.
Recóllese un resumo da homenaxe ofrecida a Álvaro Cunqueiro na súa cidade natal e que se celebra dentro do
programa “Mil primaveras máis”, organizado pola Fundación Álvaro Cunqueiro en colaboración co Concello. Entre as
actividades en homenaxe a este escritor, indícase que tivo lugar unha ofrenda floral na súa tumba. Así mesmo, cítase o
recitado do poema cunqueiriano “A Rula”, a lectura do texto íntegro de Merlín e familia (1955), que comezou Carmen
Cunqueiro, irmá do escritor, a exposición pictórica “Inspiración cunqueiriana” e un percorrido pola ruta “A cidade de
Cunqueiro”.

______, “Os vellos papeis do cronista”, El Progreso, 6 xuño 2001, p. 80.
Artigo centrado na figura de Xosé Díaz Jácome, último cronista oficial de Mondoñedo, a quen se lle dedica unha
exposición que recolle cabeceiras de xornais tan antigas como as de El eco mindoniense ou El Hermandino, que datan
de 1883, recortes de periódicos e mesmo poesías manuscritas da súa autoría. Tamén se sinala que este poeta
neotrobadorista dá nome a un premio literario que convoca o concello de Mondoñedo e que, no caso de que se cree a
Sede da Fundación Álvaro Cunqueiro, se prevé levar alí o material desta exposición.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Santos, Ágatha de, “Reencuentro en la Alameda”, Faro de Vigo, “Sociedad” 4 xullo 2001, p.
36.
Dá conta do inicio da XXVII Feira do Libro de Vigo, da que sinala en liñas xerais as características e o programa de
actividades desta edición. Así mesmo, recolle as verbas do director do evento Manuel Vilariño, quen pon de manifesto,
entre outras cousas, as expectativas e os obxectivos que perseguen os organizadores, salientando nomeadamente a
“Biblioteca Aberta”, un lugar co que se quere “gañar futuros lectores”. Por outro lado, alude ao acto de inauguración,
no que Xabier P. Docampo realizou unha fervorosa exaltación do libro e á presencia neste día de Fran Alonso.

______, “La novela de bolsillo, la reina del verano”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 16 agosto 2001, p.
36.
Balance dos títulos máis solicitados nas librerías viguesas ao longo do verán. Subliña que a novela curta e a literatura
infantil e xuvenil destacan polo número de vendas. Ademais, pon de manifesto que moitos turistas se achergaron aos
establecementos libreiros para mercar literatura en galego, da que O lapis do carpinteiro (1998) é unha das obras
preferidas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Sendín Simón, Guillerme, “É mentira. ‘O 1 de abril, van os parvos onde non teñen de ir”, A
Peneira, nº 299, 2ª quincena abril 2001, p.4.
Refírese ás dúas homenaxes que se lle renderon a Fermín Bouza Brey na súa terra natal o 1 de abril. Subliña que á
primeira, organizada pola agupación Nao Senlleira, asistiron os que realmente comprenderon e valoraron os versos do
poeta, mentres que realiza unha dura crítica contra o acto institucional organizado polo Concello de Ponteareas.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Silva, Mayte, “Afonso Eiré asenta a súa última obra na cultura rural galega”, La Opinión,
“Cultura”, 26 maio 2001, p. 61.
Recóllense de xeito indirecto os comentarios de Afonso Eiré sobre a súa obra Eu tamén fun coas vacas (2000), da que
ademais de sinalar que é unha obra ambientada no mundo rural galego, di que está estructurada en vintecinco relatos.
Partindo deles, faise unha valoración da situación rural galega na actualidade e disértase sobre a mensaxe implícita na
obra respecto desta situación.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Sola, Juan de, “La Diputación de Pontevedra impulsará la lectura del libro escrito en gallego”,
Diario de Pontevedra, “Cultura”, 16 novembro 2001, p. 79.
Alude ao convenio asinado entre a Deputación de Pontevedra e a Asociación de Escritores en Lingua Galega polo cal
potenciarán a lectura do libro galego mediante a súa difusión e divulgación en bibliotecas veciñais e docentes. Noutro
apartado, desenvolve os puntos nos que se basea este documento.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Soto, Juan, “Anticipo”, El Progreso, 26 marzo 2001, p. 71.
Breve columna dedicada a Celestino Fernández de la Vega con motivo da celebración do quince aniversario da súa
morte, na que se recolle un fragmento dunha carta súa enviada a Unamuno.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Souto, Xurxo, “Ramón Otero Pedrayo”, La Opinión, “El domingo”, 8 abril 2001, p. 16.
En memoria do XXV aniversario da morte de Ramón Otero Pedrayo, faise un repaso pola vida deste intelectual do que
se sobrancea que nos deixou parte da súa biografía no personaxe de Adrián, en Arredor de si (1930), e que soubo
describir coma ninguén a nosa terra na Historia de Galiza (1962). Neste percorrido polos momentos máis importantes
da vida do señor de Trasalba, tamén se lembra o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega, presidida por
Eladio Rodríguez González. Para concluír, retómanse as palabras coas que D. Ramón comentara a obra de Pondal
Queixumes dos pinos.

______, “Alexandre de Fisterra”, La Opinión, “El domingo”, 10 xuño 2001, p. 16.
Nesta reportaxe de Xurxo Souto lóuvase a figura de Alexandre de Fisterra que, segundo se nos describe neste
percorrido pola súa biografía, foi o fundador dunha editorial en México que sacou á luz a obra completa de León
Felipe, unha escolma de poesía galega e a creada entre a intelectualidade do exilio. Dise que este home incansábel
poeta, editor, xornalista, crítico da arte, en definitiva, un “grande intelectual do século XX”, está a piques de publicar as
súas memorias.

______, “O salvador de Occidente”, La Opinión, “El domingo”, 18 novembro 2001, p. 1.
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Realiza unha aproximación ao argumento de Salvador de Occidente (1999), de Nacho Taibo. Apunta que esta
“apaixonante” novela nos leva “ao fecundo trafego comercial do Mediterráneo do século XV”, ao tempo que relata a
viaxe diplomática de Paio Gomes de Soutomaior a Oriente. Convida ao lector a achegarse ás páxinas desta obra na que
di que destaca a “erudicción histórica”.

______, “As vodas de prata’ de Alexandre Bóveda”, La Opinión, “Historias que non contan en
ningures”, 24 novembro 2001, p. 10.
Celebra o XXV aniversario da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña e dá conta dos diferentes actos que
con este motivo se van realizar. Así mesmo, destaca a intensa actividade que rexe a vida desta asociación. Lembra,
tamén, a súa fundación, o ideario que a guía, a súa traxectoria como “catalizador das demandas culturais da cidade” e
algúns dos momentos máis importantes destas dúas décadas e media. Nun anexo, Souto sinala algunhas das facetas
máis sobresalientes do político galeguista que dá nome a esta entidade.
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Souto González, Pedro, “O outeiro pétreo, Tui en Festas”, A Peneira, nº 300, 1ª quincena maio
2001, p. 25.
Con motivo da exaltación das festas patronais de Tui, achega un longo poema do Arcebispo Lago González,
“Lembranzas da Terra”, publicado nun programa de festexos de San Telmo de Tui hai moitos anos. O argumento deste
xira arredor dun personaxe chamado Pepiño que dende a emigración sente morriña de non estar nesas datas tan
sinaladas na súa terra. Remata cuns versos nos que fai un chamamento a todos os emigrantes tudenses con motivo das
festas.
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Suárez, M., “Lo de la Universidad es puro teatro”, La Opinión, 14 novembro 2001, p. 6.
Dá conta da selección realizada na universidade coruñesa para escoller os dez actores que representarán a versión
galega dunha obra do mexicano Enrique Ballester nas vindeiras xornadas de Teatro Universitario. Ademais,
reprodúcense as reflexións dos encargados das probas, os mexicanos Benito Cañada e Yvonne Ruíz, con respecto ó seu
funcionamento e á situación do teatro independente en México, do que afirman que presenta coincidencias co
panorama teatral galego.
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Suárez Fuentes, “Fermín Bouza-Brey, en el centenario de su nacimiento”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, 1 abril 2001, p. 28.
Artigo adicado á figura de Fermín Bouza-Brey no que se fai un exhaustivo repaso biográfico deste autor e da súa obra.
Destácase a súa actividade investigadora en todo o relativo a Galicia, centrada no labor de historiador, malia que as
súas publicacións abranguen máis campos, entre eles o literario, do que se destacan especialmente Nao senlleira
(1933).
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Suárez Muíños, Chelo, “Soño en negro”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 14 agosto 2001, p. 11.
Breve historia, non exenta de certo sarcasmo, na que subxace unha crítica aos que utilizan “negros” para escribiren as
súas obras e gañaren os premios máis importantes sen merecelos.
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Toro, Suso de, “Los paraísos imaginarios”, El Mundo. Galicia, “Cultura”, 11 maio 2001, p.
60.
Fai unha loanza á creación de Álvaro Cunqueiro, na que caracteriza a súa obra facendo fincapé no coidado que o autor
poñía na linguaxe e centrándose na obra Las mocedades de Ulises, da que fai un breve comentario.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Torre, María de la, “Arrancan las ‘Mil primaveras máis’ de Álvaro Cunqueiro”, El Mundo.
Galicia, “Cultura”, 1 marzo 2001, p. 9.
Coincidindo co día no que se celebra o vinte aniversario da morte de Álvaro Cunqueiro, recóllense os actos que se
celebraron na súa cidade natal para conmemorar esta efeméride. Dise que o programa titulado “Mil primaveras máis”
comezou cunha ofrenda floral ao autor, no que se xuntaron gran número de asistentes para entoar o himno galego
despois de dar lectura a un poema da autoría do homenaxeado. Máis tarde daría comezo a súa irmá, Carmen Cunqueiro,
á lectura da obra Merlín e familia (1955). Conclúe adiantando outras actividades que se celebrarán ao longo do ano en
homenaxe a Cunqueiro na cidade de Mondoñedo.
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Torre, Sonia, “Melodías diáfanas y sentimiento para los poemas”, La Región, “Cultura”, 16
novembro 2001, p. 75.
Anuncia o concerto que terá lugar no Teatro Principal de Ourense e que conxuga poesía e música da man de Camilo
Andrade, que musicou arredor de trinta poemas do libro Orfo de ti (1999), de Segundo Alvarado. O propio Camilo
Andrade e Carlos Núñez explican a xestación deste proxecto. Así mesmo, noméanse os interpretes que tomarán parte
do acto e danse unhas breves notas biográficas dos principais artífices desta iniciativa.
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Torres, C., “Escritores debaten en Santiago las ventajas de Internet para la poesía”, ABC,
“Cultura”, 25 marzo 2001, p. 46.
Recóllese o debate entre escritores e expertos sobre as vantaxes que Internet achega á difusión da literatura, mantido
dentro da II Celebración Mundial da Poesía. Dise que Suso de Toro manifestouse a favor das novas tecnoloxías
eloxiando as posibilidades que estas ofrecen para a difusión da poesía; que Xosé María Paz Gago, cre que “el soporte
impreso en papel tiene las horas contadas”, asemade Rocío Castro Tarrío concorda cos anteriores no “interesante desta
vía de edición e distribución”. Na postura contraria manifestáronse os poetas Rafa Villar, Gonzalo Navaza e Manuel
Forcadela, que se amosan receosos respecto destas vantaxes.
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Torres, Isabel, “Vilanova acoge esta semana una campaña de fomento de la lectura”, Diario de
Arousa, “Vilanova”, 3 abril 2001, p. 25.
Infórmase da chegada a Vilanova de Arousa do “Autobús da lingua”, iniciativa coa que se pretende iniciar a campaña
de fomento da lectura. Destaca aqueles aspectos que máis sobrancean e informa doutras actividades previstas con
ocasión do Día do Libro e do Día das Letras Galegas na vila.
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Torres, R., “Nieva, Arrabal, Castelao y Víllora, en la nueva temporada del Centro Dramático
Nacional”, El País, “Espectáculos”, 27 setembro 2001, p. 47.
Informa das novas montaxes do Centro Dramático Nacional, entre elas, unha versión en castelán de Os vellos non
deben namorarse, de Castelao.
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U. L., “Docentes de las universidades gallegas participan en el curso de verano de la Fundación
Cela”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 8 xullo 2001, p. 12.
Informa do inminente comezo da VI edición dos cursos de verán sobre a obra literaria de Camilo José Cela na
fundación que leva o seu nome en Iria Flavia. Apunta que a estas xornadas asistirán, ademais do propio Nobel,
persoeiros tan relevantes como Xosé Carlos Caneiro, Luísa Castro ou Carlos Casares.
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V. C., “Culleredo y sus gentes protagonizan la novela ‘As rulas de Bakunin”, El Ideal Gallego, 15
febreiro 2001, p. 26.
Co gallo da presentación no Burgo, concello de Culleredo, da novela As rulas de Bakunin (2000), de Antón Riveiro,
descríbese esta novela que recupera a memoria histórica deste concello coruñés e sublíñase que é a primeira vez que na
literatura galega o citado concello é o ámbito no que se desenvolve a acción dunha novela.
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VV. AA., “Despois das vinte primaveras. Álvaro Cunqueiro”, O Correo Galego, 30 marzo 2001,
pp. 1-8.
Suplemento especial dedicado a Álvaro Cunqueiro ao cumprirse os vinte anos da súa morte. Saliéntase a súa
importancia nas letras galegas e ofrécense, ademais, diversos datos sobre a súa traxectoria persoal e profesional.
Reprodúcese, así mesmo, unha charla de Cunqueiro na que reflexiona sobre os mitos e sobre o uso que deles fixo
Vicente Risco. Péchase o suplemento cun artigo no que se trata a figura dun home e escritor que “ninguén puido chegar
a coñecer nunca”, onde se salienta que a súa vocación máis importante foi o xornalismo”. Faise un repaso polo labor
que este desenvolveu nos diferentes medios nos que traballou á vez que se intercalan as homenaxes que editoriais e
concellos lle queren render dende este suplemento ao autor galego. Tamén se recollen os seguintes artigos:
-M. G., “Carlos Casares: ‘O panorama editorial está en contra dos escritores doutro tempo”, p. 4.
Coméntanse as dúbidas de Carlos Casares sobre a posibilidade de atopar inéditos de Álvaro Cunqueiro. Menciónanse, a
este respecto, os títulos de posíbeis orixinais non publicados. Cítase tamén a opinión de Casares sobre as críticas que
recibiu Cunqueiro por non ser un escritor comprometido socialmente. Finalmente, recóllense as queixas do presidente
do Consello da Cultura pola escaso interese que as editorais amosan cara aos escritores do pasado.
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-Luís Seoane, “Picadillo, Cunqueiro e Castroviejo”, p. 6.
Cítanse os nomes de escritores galegos que se teñen ocupado nas súas obras da cociña galega, prestando especial
atención a Álvaro Cunqueiro e a Castroviejo. Relaciónase a relevancia que estes autores lle concederon ao viño, coa
presencia de elementos “picarescos” nos seus escritos e finalmente, establécese unha comparación entre os dous
galegos e os franceses Rabelais e Brillat Savarin.
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Val, Pilar, “Unha libreira con vinte anos de adicación ó galego”, La Opinión, “A pie de calle”, 17
maio 2001, p. 15.
Móstranse as opinións de Carme Couceiro sobre o mundo do libro en galego. Esta libreira, propietaria da Librería
Couceiro da Coruña, sinala que na Coruña hai “determinados atrancos” cara aos libros galegoportugueses, que na súa
librería entra todo tipo de público e mais que nela tamén se realizan presentacións e conferencias.
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Valcárcel, M., “El Ayuntamiento de Rairiz de Veiga, en Ourense, homenajea hoy al escritor de A
Pereira Antón Tovar”, El Correo Gallego, “Cultura”, 2 decembro 2001, p. 74.
Anuncia a homenaxe ao poeta Antón Tovar na súa terra natal na que se vai descubrir unha placa na casa na que naceu,
se lle outorgará o título de Fillo Predilecto e se inaugurará a Biblioteca Municipal que leva o seu nome. Tamén sinala
que está previsto que no acto interveñan Carlos Casares e Delfín Caseiro Nogueiras. Remata ofrecendo unha breve
bibliografía do poeta ourensán dende que se iniciara con Barro de nadie en 1955.
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Valcárcel, Marcos, “A nova voz lírica”, La Región, “Cultura”, 10 febreiro 2001, p. 13.
Alusión ao libro Material de outono (2000), do ourensán Xoán Carlos Domínguez Alberte. Repasa a súa producción
literaria e analízase este poemario de trinta e oito poemas, que xiran ao redor das grandes claves do amor e da paisaxe.

______, “Xosé Luís López Cid”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do
século”, 11 febreiro 2001, p. 80.
Artigo centrado na achega biobibliográfica a Xosé Luís López Cid e mais de Xosé Fariña Jamardo. Do primeiro
sinálase que a súa obra literaria é intelixente, de aparencia vidrada e de resultados inconclusos, que tivo un grande
espírito crítico, quer no seu xornalismo literario na prensa galega, quer como dramaturgo, narrador ou crítico literario.
Do segundo sublíñase que foi cantor en verso da comarca do Carballiño e que publicou unha guía desta mesma comarca
ourensá, ademais de destacarse a importancia da emigración nos seus contos.

____, “Millán Picouto”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do século”, 18
febreiro 2001, p. 73.
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Ofrece unha serie de comentarios sobre os ourensáns Millán Picouto, Manuel Outeiriño e Cesáreo Sánchez Iglesias.
Sinala as obras dramáticas e líricas –nas que busca a máxima harmonía entre a música e a poesía– de Millán Picouto e
reproduce o seu poema “Ao Miño en marzo”. Amosa a polifacética producción de Manuel Outeiriño, da que destaca as
súas traduccións, mentres que de Cesáreo Sánchez Iglesias describe a súa longa obra poética en galego, da que resalta
que acadou o premio Esquío de Poesía en 2000 co libro inédito O rumor do distante (2001).

______, “Xosé Neira Vilas e as lembranzas da América”, La Región, “Cultura”, 21 febreiro 2001,
p. 12.
Marcos Valcárcel achégase ao libro de Xosé Neira Vilas titulado Crónicas galegas de América (Rolda segunda) (2000)
sostendo que o seu autor está a facer “unha auténtica enciclopedia da presencia galega en América”. Tamén sinala as
achegas á temática ourensá que se dan neste volume.

______, “Bieito Iglesias, o poder da memoria”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os
escritores do século”, 25 febreiro 2001, p. 88.
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Percorrido biobibliográfico ao redor das figuras ourensás de Bieito Iglesias Araúxo, Camilo Franco e mais Luís
González Tosar, nado en Buenos Aires. De Bieito Iglesias destácase a súa faceta de narrador –histórico, de terror, etc.–,
traductor e mais de xornalista centrándose na descrición de A noite das cabras do aire (1999) e Vento de seda (1992),
do que se reproduce un fragmento. Defínese a Camilo Franco como un “defensor apaixoado do relato breve de carácter
urbano” e finalmente descríbese a obra poética de González Tosar destacando o poemario Remol das travesías (1989).

______, “Francisco Xosé Fernández Naval”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores
do século”, 4 marzo 2001, p. 82.
Aproximación aos escritores Francisco Xosé Fernández Naval, Emilio Araúxo e Manuel Guede Oliva. Detense en
primeiro lugar en F. X. Fernández Naval e na importancia da paisaxe nas súas obras, entre elas O bosque das antas
(1988), Sombras no labirinto (1997) e Tempo de crepúsculo (1993) da que se reproduce unha breve mostra. Emilio
Araúxo é definido como “unha das voces máis poderosas da lírica galega contemporánea” e destaca finalmente a
importancia da cidade de Ourense nas obras Contra Serenou (1985), Vísperas de Claudia (1988) e mais As doce e
sereno (2000), de Manuel Guede.
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______, “Ourensáns en Barcelona”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do
século”, 11 marzo 2001, p. 72.
Nesta ocasión debúllanse autores de orixe ourensá instalados en Cataluña ou moi vinculados a esta terra nas últimas
décadas. Comézase polo escritor, editor e xornalista Olegario Sotelo Blanco, do que se apunta a súa preocupación
investigadora pola comarca ourensá de Terra de Caldelas. Despois veñen Camilo Fernández Valdeorras, co seu grande
estudio sobre o teatro de Otero Pedrayo, Xesús González Gómez, como traductor de poetas franceses e como crítico
literario, e remátase coa figura de Manuel Casado Nieto, como poeta e cantor de Terra de Caldelas.

______, “Barcelona falou de Otero Pedrayo”, La Región, “Cultura”, 17 marzo 2001, p. 14.
Co gallo da realización dun congreso sobre a obra de ficción de Otero Pedrayo na Universitade de Barcelona, Marcos
Valcárcel fai a relación de cada un dos participantes así como dos seus relatorios. Entre eles Francisco Fernández del
Riego, que abriu este Coloquio Oteriano; Henrique Monteagudo; Xosé R. Quintana e Afonso Monxardín, que falaron
do contexto histórico e ideolóxico de Otero Pedrayo; Carlos Baliñas; Xosé Manuel Salgado; Aurora Marco; Camilo
Fernández Valdeorras; Víctor Freixanes ou Basilio Losada. Informa tamén da representación da rapsodia escénica
oteriana titulada O poeta asasinado (1999) a cargo da Aula de Teatro desta universidade barcelonesa.
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______, “Riveiro Coello, escritor da Limia”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores
do século”, 18 marzo 2001, p. 76.
Descríbese a traxectoria literaria de Antón Riveiro Coello, con especial atención aos seus relatos curtos Animalia
(2000) e ás súas novelas A quinta de Saler (1999), ambientada no Couto Mixto, e As rulas de Bakunin (2000) da que se
reproduce o seu comezo. Tamén se refire ao poeta, narrador e pintor ourensán Manuel Catoira xunto co tamén ourensán
Manuel Vilanova, destacábel crítico literario e poeta nas áreas culturais galega e española.

______, “Nomes de letras e da Igrexa”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do
século”, 25 marzo 2001, p. 80.
Repásanse os escritores ourensáns vinculados coa Igrexa católica. Entre os cregos de dimensión literaria sublíñase a
monseñor Araúxo, aos poetas Rey Soto, Abelardo Santorum, Ramón Macía, Emilio Duro Peña e mais Elixio Rivas
Quintas. Como cregos xornalistas cítanse a Agustín Mosquera Gil, Antonio Méndez Valencia e F. Grande Seara. De
entre os colaboradores na páxina semanal “Nuestra Fe” de La Región, sinálanse as figuras de Vicente Risco, Xosé
Álvarez González ou Leopoldo Durán que acolleu en Oseira a Graham Greene.
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Finalmente, nomea aos estudiosos sobre o patrimonio ourensán e a arte relixiosa, entre eles, Miguel Ángel González e
Nicanor Rielo Carballo.

______, “Perdida luz”, O Correo Galego, “AFA”, 27 marzo 2001, p. 34.
Descríbese o volume Perdida luz (Escolma poética) (2000), de Víctor Campio que é cualificado como “unha edición
digna dun gran poeta”. Explícase que conta con corenta e catro composicións escolmadas e que presenta un ritmo
clásico e mais unha lingua chea de vida ao servicio “da expresividade e da contención formal”.

______, “Xosé Cid Cabido”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do século”, 1
abril 2001, p. 89.
Comeza aludindo á obra literaria de Xosé Cid Cabido, deténdose en Panificadora (1994), novela da que se reproduce
un fragmento, e mais do escritor Xosé Manuel del Caño. Logo fala de dous poetas ourensáns como Edelmiro Vázquez
Naval e Xoán Carlos Gómez Alfaro, para rematar apuntando algúns datos sobre o grupo Dolmen –colectivo de poetas e
amantes das letras en Ourense– que dende 1991 vén realizando recitais poéticos, homenaxes e presentacións na cidade
das Burgas.
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______, “Otero Pedrayo”, O Correo Galego, “AFA”/ “O mes de don Ramón”, 1 abril 2001/20 abril
2001, p. 50/p. 36.
Achega á obra de Ramón Otero Pedrayo titulada O libros dos amigos (1953), na que se destaca que evoca a trinta e
nove personaxes mortos naquela altura, entre eles galeguistas, víctimas da Guerra Civil e membros da diáspora.
Asemade, apunta que foi reeditado en 1997 por Galaxia.

______, “Otero Pedrayo e a súa novela ‘Arredor de si”, El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”,
2 abril 2001, p. 75.
Coméntase o libro Arredor de si (1930), de Otero Pedrayo, do que se apunta que é o volume máis estudiado de Otero.
Destácase tamén que Vicente Risco o definiu como a “biografía da Xeración Nós” e que Ramón Gutiérrez Izquierdo e
mais Arcadio López Casanova subliñan que segue a estructura da novela de heroe.

______, “Bocarribeira”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 3 abril 2001,
p. 36/p. 75.
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Marcos Valcárcel debulla o poemario Bocarribeira (1958), o único publicado en vida de Otero Pedrayo e que reflicte a
xeografía ourensá dos Chaos de Amoeiro. Tamén recomenda a lectura do estudio do poema “O quinqué de petrolio”, a
cargo de Claudio Rodríguez Fer, que aparece no volume Poesía Galega (1989).

______, “Catolicismo”, O Correo Galego, “O mes de don Ramón”, 6 abril 2001, p. 35.
Explícase que o catolicismo é unhas das claves imprescindíbeis para nos achegar ao pensamento de Otero Pedrayo.
Apúntase que xunto con Vicente Risco, Ramón Cabanillas e Filgueira Valverde asinaron o manifesto “Afirmación
Católica dun grupo de galeguistas” (1931) e que rexeitou os convites da dereita española de Ourense, CEDA, para que
formase parte das súas actividades.

______, “Ensaio Histórico…”, O Correo Galego, “O mes de don Ramón”, 9 abril 2001, p. 18.
O Ensaio histórico sobre a cultura galega (1930), de Otero Pedrayo, é o libro descrito nesta ocasión por Marcos
Valcárcel. Recalca que as ideas claves desta obra son o “celtismo, universalismo, galeguismo e europeísmo” e indica
que é a peza mestra do ensaísmo oteriano.

______, “A fidalguía”, O Correo Galego, “Mes don Ramón”, 10 abril 2001, p. 36.
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Fálase da fidalguía como un dos temas fundamentais na narrativa de Otero Pedrayo e da súa importancia dentro da súa
cosmovisión ideolóxica. Reprodúcese un fragmento narrativo sobre a nostalxia da fidalguía da que xorde a fidalguía
ideal e regaleguizadora presente nas creacións literarias de Otero.

______, “O meu don Ramón”, La Región, “Otero Pedrayo: 25 anos do seu pasamento”, 10 abril
2001, p. 13.
Longo artigo publicado, no mesmo día que se cumpren os vintecinco anos do pasamento de Otero Pedrayo, no que se
reflexiona sobre a importancia da figura oteriana dende a súa experiencia de rapaz, que só coñeceu a súa imaxe mítica
nos seus derradeiros anos e que posteriormente o redescubriu nos libros. Opina que o primeiro Otero Pedrayo que
descubriu foi nos artigos que publicaba en La Región e destaca que Otero “acudía solícito alí onde se lle demandase”,
quer nunha asociación cultural, quer nun colexio médico. Explica que era un personaxe que pertencía a outro mundo,
idealizado e distante, e que gracias a el “souben que existía outra Galicia diferente”, ignorada e consciente da súa
identidade. Subliña tamén a súa faceta como creador das grandes ficcións galegas decimonónicas e remata salientando
que “foi unha sorte ver pasar aquela sombra pantasmal, pero máis auténtica que ningunha”.
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______, “Historia de Ourense”, O Correo Galego, “O mes de don Ramón”, 12 abril 2001, p.
44.
Repásanse algúns dos múltiples artigos que Otero Pedrayo lle dedicou á esculca da historia local de Ourense e que
foron reunidos no volume Temas ourensáns de Otero Pedrayo (1996), por Afonso Vázquez-Monxardín e mais Xoán
Carlos Rivas.

______, “A Lagarada”, O Correo Galego, “Mes de don Ramón”, 15 abril 2001, p. 49.
Nesta nota Valcárcel apunta as principais características de A lagarada. Farsada tráxica para ler (1928), principal peza
teatral de Otero Pedrayo, que é cualificada como “unha gran traxedia rural, de fondo dionisíaco, no que se evoca o
poder do viño” e que foi representada en 1992 no pazo ourensán de Trasalba.

______, “Anselmo López Morais, crónica viva”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os
escritores do século”, 15 abril 2001, p. 65.
Descríbese a traxectoria dos ourensáns Anselmo López Morais, coa súa contribución aos temas históricos e artísticos
ourensáns, e mais de Armando Fernández Mazas, como “exemplo do que significa o amor fraternal e a
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fe na restauración dos valores culturais”. Son tamén obxecto de estudio o ensaísta Xosé Manuel Domínguez Prieto e en
menor medida, o xa falecido, Manuel Taboada Cid.

______, “Valentín Lamas Carvajal”, El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 16 abril 2001,
p. 67.
Comenta o acto ocorrido en Ourense o 11 do mes de Santos de 1949 no que Otero Pedrayo, nunha homenaxe a Lamas
Carvajal, desafiou ás autoridades franquistas ao non facer o saúdo falanxistas cando soou o himno da falanxe.

______, “A historia dun neno”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 17
abril 2001, p. 34/p. 65.
Debúllase o libro A historia dun neno (1979) sinalando que reflicte as lembranzas do seu autor, Otero Pedrayo, non
seus días de infancia na ourensá rúa dos Zapateiros, actual rúa da Paz.

______, “Palabra viva”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 18 abril
2001, p. 36/p. 67.
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Comeza sinalando o papel destacábel da oratoria en Otero Pedrayo para logo pasar a enumerar as gravacións, editadas
polo Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega, nas que o autor de Trasalba é o conferenciante.

______, “Parladoiro”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 19 abril 2001,
p. 36/p. 66.
Asegura que o xornalismo de Otero Pedrayo “é un inmenso océano pendente aínda de recolleita e catalogación” e
destaca as escolmas Prosa miúda (1988), de Aurora Marco, e mais a compilación de artigos na sección “Parladoiro” de
La Noche, feita en 1973 por Carlos Baliñas e que hoxe en día é imposíbel de atopar.

______, “Paisaxes”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 21 abril 2001, p.
36/p. 75.
Marcos Valcárcel destaca a faceta de Otero Pedrayo como paisaxista e xeógrafo. Considera que foi o maiorn paisaxista
das nosas letras contemporáneas e que aprendeu a amar e a admirar as paisaxes dende Trasalba.
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______, “Pelerinaxes”, El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 22 abril 2001, p. 75.
Achégase á obra Pelerinaxes publicada por Ramón Otero Pedrayo e na que se recolle a narración do itinerario dende
Ourense a San Andrés de Teixido que realizou en compaña de Vicente Risco e Xosé Ramón Fernández Oxea. Sinala
que nel se expón a súa filosofía do camiño dominada polo dinamismo propio “das filosofías ceibes, imaxinativas e
sentimentais”. Reproduce un fragmento deste texto e tamén uns versos do poema “Ó Xamón” escrito, segundo o
articulista, durante unha “cea feudal” en Monterroso.

______, “Ramón Caride Ogando”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do
século”, 22 abril 2001, p. 84.
Comézase facendo un percorrido pola obra do ourensán Ramón Caride Ogando como poeta. Reproduce un poema de
Flor no deserto (1995) e destaca del o feito de ser un bo narrador e impulsor de iniciativas culturais. Tamén fala dos
ourensáns Afonso Vázquez-Monxardín Fernández e Delfín Caseiro Nogueiras, e o lugués Xosé María Carballeira
Anllo, profesores de Lingua e Literatura galegas na cidade de Ourense. Remátase con tres voces femininas vinculadas
ás letras ourensás nos campos da poesía e da narrativa: Chus Pato, Helena de Carlos e Uxía Casal Silva.
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______, “Saudade e sentimento da raza”, O Correo Galego, “Mes de don Ramón”, 23 abril 2001,
p. 20.
Dá conta do discurso “Romanticismo, saudade, sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e
Pondal” co que Otero Pedrayo ingreso na RAG en 1929, o cal é cualificado polo articulista como un traballo “que
estudia as orixes e características do Romanticismo”.

______, “A tradición”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 25 abril 2001,
p. 36/p. 74.
Partindo do concepto da tradición, tan recorrente en toda a obra de Otero Pedrayo, reprodúcese un texto oteriano no que
se olla como a identidade tradicional se ve ameazada polo comercio e pola economía do diñeiro dentro das aldeas
galegas.

______, “O mapa de Fontán”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 26
abril 2001, p. 36/p. 66.
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Reprodúcese parte do artigo “O Fontán en Buenos Aires” que reflicte as palabras pronunciadas por Otero Pedrayo en
1947 na cidade porteña e que forman parte do libro Polos vieiros da saudade (1952).

______, “República campesiña”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 27
abril 2001, p. 35/p. 72.
Amósase a coherencia e fidelidade a uns principios básicos que Otero Pedrayo gardou ao longo da súa andaina vital e
indícanse algunhas das súas derradeiras reflexións cando cobizaba unha república campesiña “para o meu país ”.

______, “Contos do camiño…”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 28
abril 2001, p. 36/p. 76.
Fálase do volume de relatos Contos do camiño e da rúa (1932), de Otero Pedrayo e sinálase que Xosé Manuel
Salgado,na reedición desta obra en 1995, deu algunhas das claves do estilo oteriano, entre elas as de “excelente pintor
impresionista de exteriores”.
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______, “Un coro de campesiños”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “Mes de don Ramón”, 29
abril 2001, p. 54/p. 73.
Analízase a visión do campesiñado que tiña Otero Pedrayo. Afírmase que, en palabras de Ramón Mariño, eran unha
especie de coro popular que asiste indiferente ao decorrer da historia e sublíñase o paradoxo de que Otero non crease
entre os seus personaxes máis salientábeis retratos da nova clase de tendeiros ou do campesiñado.

______, “Letras desde os xornais”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do
século”, 29 abril 2001, p. 66.
Estúdianse brevemente algúns dos escritores ourensáns que compaxinan o seu labor literario ou investigador co traballo
profesional nun xornal como é o caso de, entre outros, Arturo Lezcano Fernández, Antonio Piñeiro, Luís Álvarez
Pousa, Felipe Fernández Armesto ou Xosé Lois Rúa Núñez.

______, “Ó remate da viaxe”, O Correo Galego, “O mes de don Ramón”, 30 abril 2001, p.
18.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Marcos Valcárcel pecha esta serie de “miniartigos” que dende o 1 de abril viña dedicando a Otero Pedrayo como
homenaxe ao escritor de Trasalba, que “quixeron ser só unha invitación á lectura da obra” oteriana e que remata cunhas
notas bibliográficas do mundo literario de Otero Pedrayo.

______, “Xosé Carlos Caneiro”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do século”,
6 maio 2001, p. 72.
Artigo centrado no percorrido biobibliográfico do verinés Xosé Carlos Caneiro, no que se salienta a obra Ébora (2000),
coa que acadou numerosos premios e da que se reproduce o seu comezo. Tamén se describe o volume Lecturas de nós.
Introducción á literatura galega (2000), do ourensán Ramón Gutiérrez Izquierdo e remátase coas figuras de Isaac
Alonso Estravís e Maria do Carmo Henríquez Salido, como estudiosos da lingua e léxico galego.

______, “O estudio da cultura popular”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os escritores do
século”, 20 maio 2001, p. 82.
Os antropólogos de orixe ourensá, Xosé Antonio Fidalgo Santamarina e Manuel Mandianes Castro, son os tratados
neste artigo, ao lado dos estudiosos, xa fóra do campo da antropoloxía, Federico Cocho de Juana e Xosé
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Luís Martínez Caneiro, xunto coa figura de Clodio González Pérez que ten publicadas monografías sobre os poetas do
mar de Vigo (1997), Roberto Blanco Torres (1998) ou Eladio Rodríguez (2000).

______, “Alfredo Conde, narrador da Ziralla”, La Región, “Ourense: Universo literario. Os
escritores do século”, 10 xuño 2001, p. 73.
Repaso á traxectoria literaria de Alfredo Conde, coa enumeración dalgúns do premios que acadou, das súas principais
narracións –onde Ourense e Allariz son referencias habituais – e no que se cita a súa faceta xornalística e televisiva. Os
autores de posguerra Antonio Fernández Pérez e Luís Soto Fernández pechan este artigo.

______, “A apoloxía lingüística de Frei Sarmiento”/ “O padre Sarmiento en defensa do galego”, O
Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Cultura”, 20 xuño 2001, p. 32/p. 75.
Comeza referíndose ao proceso de castelanización que sufriu Galicia na idade media para despois repasar a vida de frei
Martiño Sarmiento –que será o protagonista do Día das Letras Galegas de 2002– subliñando que defendeu a
introducción da lingua galega na escola, na xustiza, na igrexa e na administración.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

______, “Deputado católico, liberal e nacionalista”, La Región, “Ciudad”, 24 xuño 2001, p.
17.
Tal como sinala o título, o artigo afonda na ideoloxía católica non reaccionaria de Ramón Otero Pedrayo. Ademais
sinálase que o seu apego pola defensa dos valores éticos, estéticos e científicos o converten nunha das principais figuras
do liberalismo e nacionalismo en Galicia.

______, “Unha chea de poetas”, La Región, “Ourense: universo literario. Os escritores do século”,
22 xullo 2001, p. 65.
Amador Villar Amor, Perfecto Sulleiro González, Samuel Ramón Gómez González, Ramón Alfonso González, Carmen
González Ledo e Cástor Alberte Nieves son nomes que o artigo recolle situándoos como algúns dos principais poetas
galegos deste século. Logo de aludir á súa data e lugar de nacemento recóllense algúns dos títulos das súas obras
poéticas.

______, “Afondar no Curros ‘total”, La Región, “Cultura”, 26 xullo 2001, p. 10.
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Infórmase da realización do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o seu Tempo” con motivo da celebración do
150 aniversario do nacemento do escritor. Dise que o Congreso, presidido por Alonso Montero, terá lugar en Celanova
e recóllense os nomes dos participantes nos actos que se levarán a cabo para celebrar a figura de Curros na democracia.

______, “Cristiáns en Cuba”, La Región, “Ourense: universo literario. Os escritores do século”, 29
xullo 2001, p. 65.
Recóllense baixo o cualificativo de “Cristiáns en Cuba” nomes de figuras importantes da literatura galega. Así mesmo,
fáise unha breve panorámica da vida e obra destes personaxes. Cítanse a Celso Montero Rodríguez,Nemesio Barxe
Álvarez, Jaime Noguerol, Francisco Salinas Portugal, Manuel Rego Nieto e Elisardo Bralo Rego.

______, “Unha mirada completa sobre Curros”, La Región, “Cultura”, 13 setembro 2001, p.
10.
Infórmase da posta en marcha do I Congreso Internacional arredor de Curros Enríquez en Celanova, ao que asistiron
máis de setenta relatores e que coincidiu coa celebración do 150 aniversario do autor. Dáse conta de que
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o programa abrangue diferentes aspectos da súa traxectoria vital e profesional, ademais de mencionar algúns dos
ilustres persoeiros que influíron na súa vida.

______, “Curros Enríquez e o tren”, La Región, “Cultura”, 19 setembro 2001, p. 11. Alusión ao acto
celebrado na Coruña como homenaxe ao poeta celanovés Curros Enríquez. Así mesmo, evócase
o histórico mítin de 1935 no que estiveron presentes algúns dos intelectuais galegos que acudiron á recente
homenaxe . Estes eloxian a traxectoria do escritor ourensán e rememoran a súa loita pola busca da liberdade e o
progreso para Galicia que se reflicte na chegada da locomotora.

______, “Pan por pan”, La Región, “Cultura”, 17 novembro 2001, p. 75.
Faise eco do ingreso na Real Academia Galega de Xosé Neira Vilas e anuncia a lectura do seu discurso. A través deste
feito lembra a presencia do mundo campesiño na súa obra e os seus personaxes máis representativos, considerándoa
unha merecida homenaxe ao mundo campesiño galego. Tamén se apunta que con “Neira Vilas entra o pobo, a aldea e a
memoria, na rúa de Tabernas”.

______, “Pan por pan”, La Región, “Cultura”, 20 novembro 2001, p. 67.
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Aproveita o nomeamento de Xosé Neira Vilas como novo membro da RAG para defender unha idea do escritor, que
viviu e estudiou a emigración, que propoñía a creación dun Museo da Emigración Galega.

______, “A vida e as crenzas”, O Correo Galego, “AFA”, 2 decembro 2001, p. 48.
Síntese biográfica e literaria do poeta limiao Antón Tovar na que salienta a súa época formativa, a súa militancia
comunista, a súa presencia nos círculos culturais do Ourense da posguerra e os diferentes premios acadados.

______, “Pan por pan”, La Región, “Cultura”, 8 decembro 2001, p. 59.
Porque “tamén as empresas teñen a súa historia sentimental”, comenta algunha anécdota e reflexión de Ramón Otero
Pedrayo arredor da empresa de autobuses Castromil. Salienta que como recoñecemento desta “memoria” a propia
compañía bautizou os seus autobuses con nomes de escritores galegos e editou a colección “Contos do Castromil”.

______, “Blanco Amor, no século XXI”, La Región, “Cultura”, 14 decembro 2001, p. 84.
Cre que a figura e a obra de Eduardo Blanco Amor seguen estando ben presentes, como o testemuña o roteiro ourensán
da “Esmorga”, que este ano retoma a Sección de Literatura do Liceo e co que a cidade paga o
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protagonismo que ten na obra homónima do escritor. Pero, ademais, salienta que Blanco Amor continúa a ser referente
na literatura galega, como se demostra nos constantes estudios sobre o ourensán e a recente versión teatral de A Esmorga
a cargo de Sarabela, que aproveita para recordar a necesidade dunha versión cinematográfica en galego e feita en Galicia
desta novela.
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Valcárcel, Xulio, “Cuadernos hispanoamericanos”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”,
4 marzo 2001, p. 4.
Comézase reflexionando sobre cál é o papel da literatura galega no conxunto da península Ibérica para despois aplaudir
que a revista Cuadernos Hispanoamericanos publique, no seu número 599, un amplo estudio sobre a literatura galega
actual con, entre outros artigos, os de Noemí Pazó e Dolores Vilavedra sobre o teatro e o de Luciano Rodríguez sobre a
poesía.

______, “Varela Buxán”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 18 marzo 2001, p.
4.
Gábase a figura de Manuel Daniel Varela Buxán por lle ter dedicado toda a súa vida ao teatro galego chegando a ser o
autor máis representado da nosa dramaturxia. Fálase das súas primeiras comedias e apúntase que Varela Buxán
elaborou un “teatro popular acorde coa ideosincrasia do país”.

______, “Medrar cos libros: A biblioteca de Basilio Losada”, El Ideal Gallego, “La Galería”, 15
xullo 2001, p. 4.
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Relátase a historia da biblioteca de Basilio Losada comentando diversas anécdotas da vida do autor relativas á
adquisición dalgúns títulos que compoñen a súa inmensa hemeroteca, que vén de ser cedida á Xunta de Galicia.

______, “O vendedor de pementos”, La Voz de Galicia, “Relatos de verán”, 29 agosto 2001,
p. 10.
Relato de Xulio Valcárcel (Lugo, 1953), no que un narrador en terceira persoa nos describe a figura dun vendedor de
pementos na cidade de Budapest. O ancián agarda cos seus sete pementos nunha caixa que ninguén mira sequera, malia
que el segue alí indiferente a que llos compren ou non e orgulloso da súa mercadoría. Acompáñase o relato coa
ilustración de Carlos Lamas.

______, “Homenaxe a Curros”, El Ideal Gallego, “La Galería”, 16 setembro 2001, p. 4.
Rendéndolle unha particular homenaxe, Xulio Valcárcel evoca neste artigo a Curros Enríquez, resumindo os episodios
biográficos máis salientábeis do poeta de Celanova e dando conta dos problemas e miserias polas que pasou. Conclúe o
artigo informando dos actos que terán lugar para conmemorar a Curros coincidindo co 150 aniversario do seu
nacemento.
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______, “Fausto Blanco, poeta popular”, El Ideal Gallego, “Páxina Literaria”, 18 novembro 2001,
p. 4.
Semblanza dun poeta popular da Coruña, Fausto Blanco, que de mozo publicou poemas en La Noche e que agora,
sempre sen descanso, anda a “repartir versos” polos tablóns da cidade para deitar “un chisco de maxia e de bondade
entre tanta loucura”.

_____, “Vidrieiras para Compostela”, El Ideal Gallego, “La Galería”, 25 novembro 2001, p.
4.
Presentación do cartafol Porta a Compostela (2000), no que participa o propio autor deste texto, conformado por nove
obras pictóricas de Caruncho acompañadas de nove poemas de autores como Miguel Anxo Fernán-Vello, Ramiro
Fonte, Pilar Pallarés ou Xabier Seoane.
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Valdehorras, Camilo, “Otero Pedrayo, sempre en Compostela”, O Correo Galego, “AFA”, 11
abril 2001, p. 30.
Coméntanse os vínculos existentes entre Otero Pedrayo e Santiago de Compostela. Comézase analizando o “impacto
público e dor unánime” que supuxo a súa morte e descríbese o seu galeguismo liberal e catolicidade non dogmática.
Explícase a complexidade significativa que na súa obra comporta a cidade de Compostela, describindo a súa cuádruple
referencia sémica –no sentido literal, alegórico, moral e anagóxico– e remátase enfatizando que a súa cosmovisión
radica “no absoluto respecto á Galiza real”.
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Valdés, Silvia, “Acercar la magia del libro al público”, La Opinión, “Especial primeira festa do
libro”, 19 abril 2001, p. 34.
Fai referencia á I Festa do Libro da Coruña, promovida pola Agrupación de Libreiros da Coruña, que terá lugar do 20
ao 23 de abril nos xardíns de Méndez Núñez, e anuncia unha ofrenda floral a Emilia Pardo Bazán para o día da clausura
desta Festa do Libro coruñesa.
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Valeiro, Marta R., “Pola discriminación positiva do libro galego”, El Correo Gallego, “Correo
das Culturas”, nº 71, 8 abril 2001, p. 7.
Recolle a opinión de Fabiola Sotelo, presidenta da Asociación de Editores Galegos, arredor do libro galego para
o que pide unha discriminación positiva, especialmente a través da potenciación da lectura en galego dende os medios
de comunicación e os colexios. Reivindica a presencia de xéneros minoritarios nas edicións galegas, tales como a
edición de poesía Espiral Maior e Xerais.
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Varela Claro, Valentín, “A outra mirada de Fuco”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos
de verán”, 13 agosto 2001, p. 8.
Relato en primeira persoa no que o autor e un dos personaxes da vila coñecido como O Fuco veñen a ser os
protagonistas do conto. Cada un representa unha cara distinta da moeda que os levará a sentir compaixón o un polo
outro.
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Vázquez, D., “El feminismo, tema central del congreso sobre literatura y cine que concluye hoy”,
Faro de Vigo, “Vigo”, 7 novembro 2001, p. 8.
Dá a coñecer os contidos da última xornada do Congreso de Literatura Comparada que ten lugar na Facultade de
Filoloxía e Traducción de Vigo. Recóllense as palabras de Carmen Becerra, unha das organizadoras, sobre o diálogo
existente entre a literatura e o cinema, e recorda algúns dos temas tratados na primeira xornada e a importante presencia
de profesores de secundaria ao lado de estudiantes universitarios nestas sesións.
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Vázquez, N., “La Sociedad ‘Rosalía de Castro’ de Cuba recuerda el natalicio de la poetisa
gallega”, Galicia en el Mundo, nº 415, “Sociedad”, 12-18 marzo 2001, p. 20.
Dá conta da celebración do 164 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro pola asociación que leva o seu nome de
La Habana, en conxunto cunha homenaxe a José Martí. Remata ofrecendo algúns datos desta asociación como a data da
súa fundación en 1945 co propósito de dar a coñecer a cultura galega ou o número de socios cos que conta actualmente.
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Vázquez, Dora, “Antes ca nada era poeta”, La Región, “Otero Pedrayo: 25 anos do seu
pasamento”, 10 abril 2001, p. 14.
Recorda “aquelas belas palabras e oracións” que o padre Isorna lle dedicou á figura de Ramón Otero Pedrayo durante a
misa do seu enterro na Catedral de Ourense e, de entre as súas lembranzas, resalta que a vea poética era
o que máis lle gustaba do autor de Trasalba.
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Vázquez, Mónica, “Ana Romaní, Manuel Rivas y Méndez Ferrín representan a la lírica gallega”,
La Opinión, “Cultura”, 23 marzo 2001, p. 55.
Alude ao programa de recitais poéticos do Foro do Pen Clube de Escritores de Galicia que contará entre outros con
poetas ingleses, portugueses e galegos como Darío Xohán Cabana, Helena Villar, Bernardiño Graña, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Ana Romaní, Manuel Rivas ou Suso de Toro.
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Vázquez Pita, Pablo, “Seres incompletos”, La Voz de Galicia, “Páxinas Literarias. Relatos de
verán”, 24 agosto 2001, p. 10.
“Seres incompletos” vén a describir a incapacidade dun autor frustrado por poñerse diante do papel en branco e non
saber cómo abordar a historia que dá voltas na súa cabeza. Despois dunha noite máis de frustración, ao erguerse e
ducharse atopa na súa habitación ao protagonista da historia que sempre quixera contar pero que non atopara a forma de
facelo: un moteiro que se dedica a percorrer coa súa moto diferentes lugares. Establécese entre eles unha conversa na
que se enfronta o ser imaxinado ao real.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Vázquez Pintor, Xosé, “¡Canté!”, La Voz de Galicia, “Páxinas Literarias. Relatos de verán”, 30
agosto 2001, p. 10.
Relato de Xosé Vázquez Pintor (Melide, 1946) no que se narra a vida dunha perdiz que chegou á valiña de Randulfe
describindo a paisaxe dende a posición que ocupa a ave. O ambiente está enrarecido, non coñecemos o motivo, só
sabemos que “arestora hai odio e deserción”. O relato vai acompañado da ilustración de Leandro.
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Veiga, Manuel, “Animado debate entre os escritores sobre a crise do libro e a creción literaria”, A
Nosa Terra, nº 1013, “Cultura”, 20-27 decembro 2001, p. 24.
Reflicte o debate que se xerou entre os escritores e críticos galegos que se achegaron ao IV Congreso de Escritores en
Lingua Galega, no que a crise de vendas foi un dos temas máis visíbeis e compartido. Así, recolle diferentes voces que
se expresaron neste senso por unanimidade mais tamén se fai eco das polémicas máis vivas como a xerada por Mª Xosé
Queizán, que falou da sobredimensión na nosa literatura do máxico e fantástico, ou a posición de Suso de Toro sobre a
dimensión social da literatura. A seguir, recunca no debate sobre a crise editorial e refírese a aspectos como a
traducción, a relación coa cultura de masas e a incidencia do poder na literatura. Así mesmo, recolle as palabras de
Millán Otero sobre o espellismo dunha literatura normalizada nun país sen normalizar, que motivou a proposta de Suso
de Toro de concienciar á sociedade do valor engadido da nosa cultura para outros sectores.
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Veloso, Estela, “La Asociación Daravelo de Darbo homenajeó al escritor Bernardino Graña”,
Atlántico Diario, “Morrazo”, 2 xuño 2001, p. 9.
Comeza facendo un sucinto repaso pola vida e obra do escritor Bernardino Graña. A seguir, dáse conta do premio
“Agradecemento” que a parroquia Darvelo do Darbo lle entregou ao escritor e informa da intención de pórlle á
biblioteca da parroquia o nome do autor como homenaxe á súa traxectoria profesional. Así mesmo, recollle as palabras
de agradecemento do escritor que subliñou o papel tan importante que a parroquia xogou no seu coñecemento da
cultura galega.

______, “El escritor Suso de Toro leerá el comunicado final de la IV Marcha Antipeaxe del
sábado”, Atlántico Diario, “Morrazo”, 27 xuño 2001, p. 17.
Con motivo da participación do escritor Suso de Toro na marcha en protesta pola peaxe de Rande, na que será o
encargado de ler un comunicado, faise un repaso polas súas obras máis coñecidas, como Caixón desastre (1983),
premio Galicia da Universidade, ou Polaroid (1986), premio tamén da Crítica de Galicia. Destaca o seu labor creador
na participación en artigos de prensa, guións cinematográficos, así como outras obras como Ambulancia (1990), A
sombra cazadora (1994) ou No país da brétema (2000).
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Vidal, C., “Fernández Paz vende tanto coma Rivas pero menos que Castelao”, A Nosa Terra, nº
975, “Guieiro Cultural”, 22 febreiro 2001, p. 25.
Repásanse os libros máis vendidos da literatura galega contemporánea. Recálcase a importancia da “recomendación
escolar” como garantía de vendas, como sucede con Antoloxía do conto galego do século XX (1989), ou da promoción
editorial, como é o caso de Manuel Rivas. Sinálase que as vendas de Rivas se están a achegar a autores como Castelao,
Blanco Amor, Cunqueiro, Ánxel Fole, Dieste ou Otero Pedrayo. Asemade afírmase que o libro máis vendido é
Memorias dun neno labrego (1961) e que tamén teñen un lugar destacábel autores como Agustín Fernández Paz, Suso de
Toro e Méndez Ferrín.

______, “Carlos Casares considera que o sector editorial está en crise”, A Nosa Terra, nº 979,
“Guieiro Cultural”, 22 marzo 2001, p. 30.
Recóllense as opinións dos asistentes á mesa de traballo dentro do encontro Galeuska 2001 na que os editores galegos,
cataláns e vascos avogaban pola necesidade dunha posta en común, dunha busca de lectores e pola discriminación
positiva das linguas minoritarias. Indícase que os editores galegos sosteñen que o sector está en
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crise e como datos apuntan que das 394 librerías galegas só 115 distribúen libro galego ou que en Galicia só se vende
en galego un 15% de todas as vendas editoriais.

______, “A literatura non vai de vacacións”, A Nosa Terra, nº 996, “Guieiro Cultural”, 19 xullo
2001, p. 19.
Alúdese aos distintos proxectos que escritores como Francisco Fernández Naval, Marilar Aleixandre e Anxo Angueira
teñen para a época de verán. Dise que Aleixandre tratará de traducir na súa casa Harry Potter e a Pedra Filosofal; que
Fernández Naval escolle a praia para concluír unha novela; e que Anxo Angueira trata de elaborar a guía literaria pola
comarca do Sar, en Manselle. O artigo tamén menciona outras figuras importantes no mundo da escrita en Galicia e os
proxectos que desenvolven nesta época.

______, “Adícame un libro”, A Nosa Terra, nº 997, “Guieiro Cultural”, 27 xullo 2001, p. 33.
Dáse a coñecer que pais, nais, fillos e avós son os principais destinatarios da literatura galega. Como mostra disto
recóllense títulos de boa parte dos libros publicados no último ano. Así mesmo, recóllense os que reflicten declaracións
de amor, lembranzas de mortos, dedicatorias a toda unha aldea, aos que sofren, e mesmo, dedicatorias que se refiren á
propia literatura.
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______, “A leitura protagoniza en Pontevedra o encontro de escritores galegos, bascos e cataláns”,
A Nosa Terra, nº 1004, “Guieiro Cultural”, 18 outubro 2001, p. 21.
Anticipa os eixos fundamentais que rexerán o XVIII Encontro de Escritores Galegos, Bascos e Cataláns que se vai
realizar en Pontevedra entre o 2 e o 4 de novembro e que se vai artellar arredor de “círculos de debate” que seguirán á
única conferencia destas xornadas pronunciada por Antón Figueroa. A este respecto, Miguel Anxo Fernán-Vello
presenta os temas que se van tratar, en especial o espacio actual da lectura, e fala da consolidación deste encontro polas
súas características e orixinalidade, afirmación que comparten os representantes basco e catalán, Andolin Eguzkitza e
Xulio Ricardo Trigo, respectivamente. Recolle tamén algunha das observacións destes escritores, que falan da
invisibilidade dos escritores das nacións periféricas no Estado, da posibilidade que ofrece o Galeuska para coñecer a
obra dos autores destoutros países e da posíbel internacionalización deste encontro.

______, “Escritores galegos, bascos e cataláns reclaman maior implicación pública na promoción
das tres literaturas”, A Nosa Terra, nº 1007, “Guieiro Cultural”, 8 novembro 2001,
p. 18.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Achega as conclusións que a décimo oitava edición de Galeusca fará chegar ás autoridades tras tres días de debates nos
que se abordaron as problemáticas das literaturas galega, vasca e catalana. Así, explica que os autores falaron das
consecuencias negativas do centralismo estatal nas respectivas culturas minorizadas e da petición dun maior
compromiso das autoridades e dos medios públicos no fomento das tres literaturas, entre outras reinvindicacións. Por
outra banda, expón as valoracións que tres dos intervinientes fan deste encontro: Koldo Izaguirre, Xulio Ricardo Trigo
e X. Mª Álvarez Cáccamo, dos que di que se caracterizan por servir de ponte entre as respectivas linguas nacionais dos
Países Cataláns, Euskal Herria e Galicia.

______, “Neira Vilas trae á memoria dos emigrantes no seu ‘acto de xustiza”, A Nosa Terra, nº
1009, “Guieiro Cultural”, 22 novembro 2001, p. 21.
A materialización do ingreso na Real Academia Galega de Xosé Neira Vilas a través do acto de lectura do seu discurso
motiva este artigo no que se fai unha lectura detallada del, alén de informar do protocolo. Así, salienta o esforzo de
Neira Vilas por explicar a importancia do labor da emigración e do exilio bonaerense, e sudamericana en xeral, para a
cultura galega, toda vez que o discurso se centrou nunha lembranza deste ámbito e da propia experiencia persoal e
literaria. Destácase ademais a vontade de Neira Vilas de representar a emigración na entidade coruñesa, que veu así
poñer xustiza nun esquecemento clamoroso, e a riqueza de datos que atesoura o discurso do escritor de Gres.
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Vidal, Carme, “Con pólvora e magnolias cumpre 25 anos”, A Nosa Terra, nº 970, “Guieiro
Cultural”, 18 xaneiro 2001, p. 33.
Co gallo de se celebraren os vintecinco anos da publicación de Con pólvora e magnolias (1976), de X. L. Méndez
Ferrín, coméntanse as opinións da crítica sobre este poemario. Comézase sinalando que o seu autor non concorda coa
idea de ruptura deste libro coa tradición galega, senón que fala dunha ruptura co socialrealismo castelán. Apúntase que
Carme Blanco acha que “todo o mundo aceita a súa influéncia no panorama xeral e na história da poesia” e que Xosé
María Álvarez Cáccamo o considera como un dos mellores libros da posguerra. Conclúese coas opinións de Anxo
Angueira e Chus Pato que estima o poemario de Ferrín como “inaugural porque supera a fascinación do abismo”.

______, “Antón Tovar: xa non teño necesidade de escreber”, A Nosa Terra, nº 974, “Guieiro
Cultural”, 18 febreiro 2001, p. 31.
Recóllense as palabras do ourensán Antón Tovar, nas que reflexiona sobre a súa vida, o ser filósofo e as súas crises
relixiosas. Afirma tamén que se considera incapacitado para escribir dado que “xa está todo dito” e que foi maltratado
literariamente por Méndez Ferrín e os membros da UPG. Finalmente, resáltase a importancia da súa
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muller Tucha na súa obra e indícase que é un “autor desacougado, transparente, torturado por temas como a liberdade
ou a relixión e fondamente comprometido co ideário comunista”.

______, “Xohana Torres reaparece en Tabernas”, A Nosa Terra, nº 979, “Guieiro Cultural”, 22
marzo 2001, p. 25.
Explícase a importancia da obra poética de Xohana Torres dentro da literatura galega con motivo do seu ingreso na
RAG, coa proposta de Salvador García Bodaño. Indícase que a súa obra é dunha grandísima calidade poética, refírese
ao libro Tempo de ría (1992) e conclúese cunha breve conversa entre esta poetisa e Fernández del Riego, na que ela fala
da súa poética e de Galicia.

______, “Dúas poetas entre dunas”, A Nosa Terra, nº 979, “Guieiro Cultural”, 22 marzo 2001, p.
32.
Dáse noticia da aparición do poemario Entre dunas (2000), obra da viguesa Marga do Val e a lisboeta Paula de Lemos,
despois de teren creado na Universidade de Trier o grupo poético “No embigo do mundo”, co cal percorreron boa parte
de Alemaña. Analízase a poética destas dúas autoras e, con referencia a Entre dunas, sinálase que os seus versos
constitúen “un todo no que cada unha conservaba a sua própria voz”.
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______, “A literatura pasa ao cinema”, A Nosa Terra, nº 980, “Guieiro Cultural”, 29 marzo 2001,
p. 25.
Coméntanse algúns dos proxectos para levar ao cinema obras galegas, entre elas a inminente rodaxe de O lapis do
carpinteiro, coa dirección de Antón Reixa, e a próxima de Trece badaladas, dirixida por Xavier Villaverde e que conta
con argumento de Suso de Toro. Indícase tamén que este autor compostelán ten asinados cinco proxectos con varias
productoras –entre eles os de Calzados Lola ou Non volvas– e remátase coas palabras de Miguel Anxo Fernández,
crítico de cine, nas que afirma que a literatura galega “pode ser unha arcadia proveedora de histórias para o cinema”.

______, “A literatura galega vive ‘a ditadura do simplismo’, afirma Xosé Carlos Caneiro”, A Nosa
Terra, nº 985, “Guieiro Cultural”, 3 maio 2001, p. 21.
Recóllense as reflexións de escritores galegos sobre a situación do libro en Galicia durante a realización dunha mesa
redonda nas XI Xornadas de Língua e Literatura. Nelas Xosé Carlos Caneiro lamenta a dependencia da literatura galega
do mercado do ensino e recalca que aínda por riba se están a aconsellar lecturas fáciles. Mª Pilar
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García Negro demandou a revalorización da historia da literatura galega mentres que Pilar Pallarés salientou
“protagonismo das mulleres na actual poesía”.

______, “Avilés de Taramancos, novo candidato para o Dia das Letras Galegas”, A Nosa Terra, nº
988, “Guieiro Cultural”, 24 maio 2001, p. 31.
Descríbese a traxectoria vital e literaria de Xosé Antonio Avilés Vinagre, Avilés de Taramancos, indicando que é un
dos máis salientábeis poetas contemporáneos dos que aínda fica forte a súa pegada vital. Afírmase que conseguiu
contactar coas novas xeracións de “creadores que nacia no país” e alúdese á súa candidatura ao Día das Letras Galegas
de 2002.
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Vidal, Fidel, “Fisteus’, ‘Lupe”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 356, 8 febreiro 2001,
pp. 6-7.
Analízase a poesía de Lupe Gómez e afírmase que a súa escrita “é a loita contra a morte. E non hai peor morte que a
morte psicolóxica, porque a outra pode persistir e pervivir na memoria”. A seguir, reprodúcense breves fragmentos de
poemas dalgunhas obras da autora.
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Vidal, Nicolás, “Un texto inédito de Torrente Ballester puso fin a las jornadas sobre su literatura”,
Diario de Ferrol, 2 febreiro 2001, p. 16.
Infórmase da presentación dun libro, á que acudiron entre outros Carlos Casares, que recolle en edición trilingüe
galego-francés-español un texto inédito de Torrente Ballester sobre “uno de sus mitos femininos: la Bella Otero”.

______, “Catro editoriais ultiman a formación dun gran consorcio do libro en Galicia”, Diario de
Ferrol, “Ferrol”, 20 xuño 2001, p. 13.
Dáse conta da iniciativa levada a cabo polas editoriais galegas Galaxia, A Nosa Terra, Sotelo Blanco e Baía para a
creación dun gran grupo de comercialización dos fondos, que loite contra a globalización no mundo editorial. Alúdese a
que se distribuirán un 80% dos títulos, entre eles, libros de texto e de primaria ata o Bacharelato. Así mesmo, recóllese
a opinión do delegado da editorial A Nosa Terra que menciona que as editoriais seguirán mantendo a súa independencia
sen chegar a producirse unha fusión entre elas.
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Vidal Villaverde, Manuel, “Conversas e alucinacións líricas”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 65, 4 marzo 2001, p. 5. Coméntase cómo o articulista coñeceu a Carlos Oroza. Despois
reprodúcense opinións deste poeta sobre o mundo, a poesía e o demo, ademais de reflexionar sobre a esperanza, a vida
e a inocencia. Por último, cavila sobre outras ideas como a europeización e a morte. ______,

“Eusebio Lorenzo”,

Atlántico Diario, “La Revista”, 8 abril 2001, p. 37. Manuel Vidal Villaverde lémbrase neste breve artigo do
vivir poético de Eusebio Lorenzo Baleirón e refírese a unha “preciosa edición” da editorial Espiral Maior sobre este
autor galego. ______, “Ramón

Otero Pedrayo”, Atlántico Diario, “La Revista”, 10 abril 2001, p. 35.

Lembra as tardes de conversa que tivo con Otero Pedrayo no ourensán pazo de Trasalba e considera que Otero “retorna
a min, como amigo, como mestre”. ______, “Tesouros”, Atlántico

p. 44.

Diario, “La Revista”, 13 maio 2001,
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Relato que describe “como un neno que apenas foi labrego” a cabalo entre a aldea e a vila se lembra dos tesouros da súa
infancia. Amosa a súa infancia inzada de pequenos tesouros, cans, figueiras, navallas, etc., que “aínda están aí” con
referencias á súa familia, á emigración e mais á guerra.

______, “Á la recherche du temps”, Atlántico Diario, “La Revista”, 15 xullo 2001, p. 58.
Recóllense os comentarios de Xulio Fuentes nos que dá a coñecer as fontes de inspiración e os elementos que aparecen
reflectidos na súa pintura. Así mesmo, alúdese á súa exposición en Vigo onde rende homenaxe a obras como Longa
noite de pedra (1962), de Celso Emilio Ferreiro; a algún poema de Curros no que se fala do Ciprianillo, ou aos poemas
de Estirpe (1994) como “O vello que sabe e recorda”, de X. L. Méndez Ferrín.

______, “Memoria do Coque”, Atlántico Diario, “La Revista”, 2 setembro 2001, p. 42.
Neste relato o protagonista lembra os anos de infancia cos seus amigos, o Coque e a María Soedade, que de mozos
marcharon para Buenos Aires. Lugares como o Campo da Feira e acontecementos como a novena fanlle acordarse dos
momentos vividos con eles e soña coa imposibilidade do seu retorno.
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Vilar, Aser, “Dez anos de Dolmen”/ “O colectivo de poetas ourensáns ‘Dolmen’ celebra dez anos
cunha lembranza para Víctor Campio”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “SociedadCultura”, 23 marzo 2001/27 marzo 2001, p. 34/p. 74.
Dá conta dalgunhas das publicacións colectivas e actividades culturais do grupo Dolmen –colectivo de poetas
ourensáns– dende a súa constitución en 1991 e sinálase que co gallo do seu décimo aniversario organizaron, no Liceo
Recreo Ourensán, un recital poético no que se presentaron os volumes Perdida luz (Escolma poética) (2000), de Víctor
Campio, e O contador de bolboretas (1999), de José Antonio Lage.
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Villasenín Tobío, Cristina, “Vila Palangre”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de
verán”, 30 agosto 2001, p. 10.
Relato de misterio que xira ao redor do achádego dun afogado duns trescentos anos na praia dunha vila sureña.
Armando Prim, protagonista do conto, é o encargado de investigar o extraño acontecemento.
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Vilavedra, Dolores, “Crise”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 398, 27 decembro 2001,
pp. 8-9.
Percorrido pola producción narrativa do ano 2001 que comeza cualificando de “pobre”, só salvada a última hora “pola
enxurrada de publicacións coas que as editoriais agardan facer o agosto no Nadal”, e caracterizada pola reedición de
moitas obras como Silencio(1995), de Fan Alonso ou Un millón de vacas (1989), de Manuel Rivas, presente tamén o
primeiro coa obra Males de cabeza, da que destaca a boa acollida que lle deu a crítica. Sinala que tamén Jaureguizar
publicou dúas obras, As horas sucias, enfocada á crítica da telelixo, e Breve crónica universal da clase obreira,
gañadora do Premio Lueiro Rey e caracterizada pola visión lúcida du mundo, comprometida e crítica coas convencións.
Dos valores establecidos nas letras destaca a Xavier Queipo con Papaventos e Alfredo Conde con Azul cobalto,
mentres que no que chama “híbrido” aparecen Os contos da Coruña, de Xurxo Souto e Diario íntimo dun vello
revoltado, de Antón Tovar, considerando do primeiro que necesitan un cambio para a supervivencia da “épica
cascarilleira” e do segundo que sorprende pola súa brevidade e amargura. Como exemplo de mezcla de realidade e
ficción apunta Narcos, de Carlos Reigosa, e Covardes, de María Xosé Porteiro; de novela histórica A saga da illa sen
noite, de Bernárdez Vilar; e de crónicas xornalísticas A carreira do salmón, de Suso de Toro. Bota de menos un autor
rebelación, aínda que si houbo obras de descoñecidos como Antonio Sánchez con Cincuenta asasinatos breves e un
prólogo, un tipo de literatura irónica á que lle augura éxito. A seguir reflexiona brevemente sobre a producción de
literatura infantil, que ve máis rendíbel, malia que tematicamente bota en falta unha vía máis escapista fronte aos
recursos realistas empregados.
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Remata centrándose nas obras que gañaron algún premio como A memoria do boi, de Xosé Vázquez Pintor; O caderno,
de Xabier López; A historia escríbese de noite, de Bieito Iglesias; Teoría do caos, de Marilar Aleixandre ou Martázul,
de Xosé Antonio Perozo.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Villar, C., “Manuel Rivas, una de las bazas editoriales gallegas en la feria de Francfort”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 17 outubro 2001, p. 47.
Con motivo da nova edición da Feira de Francfort, recolle as declaracións de Daniel Rozadas, secretario técnico da
Asociación de Editores de Galicia, que fala da presencia da nosa literatura neste encontro internacional. Así, salienta a
importancia da obra de Manuel Rivas como gancho para atraer o público estranxeiro aos autores galegos e o interese
que espertan as obras de contido histórico.

______, “Voces del mundo en un ‘país de poetas”, Faro de Vigo, “Resumen Galicia 2001”, 30
decembro 2001, p. 10.
No seo dun resumo dos acontecementos máis importantes do ano que remata, inclúese este recordatorio da celebración
en Santiago do Día Mundial da Poesía, que achegou a Galicia unha numerosa e cualificada representación de poetas,
entre eles os Premio Nobel Wole Soyinka e Derek Walkot.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Villar, Carmen, “Dos premios Nobel celebran el día Mundial de la Poesía con un recital en
Santiago”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 22 marzo 2001, p. 40.
Informa de que a Unesco celebrou o Día Mundial da Poesía de 2001 en Compostela, sendo o Pen Clube de Galicia o
anfitrión, nun acto ao que asis tiron máis de cen escritores de todo o mundo, incluíndo ás linguas minoritarias, entre eles
os premio Nobel Derck Walcott e mais Wole Soyinka.

______, “A irmá pobre da literatura”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 17 maio 2001, p. 45.
Reprodúcense as opinións dunha serie de estudiantes universitarios sobre a súa visión da literatura galega. Sinalan, en
xeral, que a situación da nosa literatura está a mellorar, mais a meirande parte afirma non ler en galego senón en
español. De entre os seus autores galegos favoritos, sobresaen Manuel Rivas, Suso de Toro e X.
L. Méndez Ferrín.

______, “El Marqués de Sargadelos protagonizará la primera aventura histórica del cine gallego”,
Faro de Vigo, “Televisión”, 15 novembro 2001, p. 75.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Explica as características do proxecto cinematográfico O soño da razón, da Productora Continental, baseado na novela
Azul cobalto (2001), de Alfredo Conde, e que conta no equipo de documentación con Ramón Villares, Xosé Ramón
Barreiro e Isaac Díaz Pardo. Saliéntase, alén disto, que se trataría do proxecto máis caro da historia do audiovisual
galego, o que converte o financiamento nun dos retos fundamentais.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Villar, Rafa, “Escritores galegos en español=literatura española”, A Peneira, nº 299, “Aldea
Global”, 2ª quincena abril 2001, p. 37.
Crítica a aqueles autores que buscan un lugar na literatura galega malia non escribiren no idioma do país. Reinvindica
fortemente que “a literatura galega é aquela escrita en galego” poñendo como fonte a monumental Historia da
Literatura Galega (1962), de Ricardo Carballo Calero.

______, “ Tartufo”, La Voz de Galicia, “Páxinas literarias. Relatos de verán”, 31 agosto 2001,
p. 12.
Neste relato de Rafa Villar (Cee, 1968), con ilustración de José Tomás, recóllese o conto sobre a gordura reflictida na
figura dun gato e da súa ama.

V. 8. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios

Villarmeá, Iván, “Curros ‘volve’ a Celanova en setembro”, La Región, “Cultura”, 19 xullo 2001,
p. 10.
Lémbranse as datas nas que vai ter lugar o primeiro Congreso Internacional “Curros Enríquez e o seu tempo” en
Celanova, presidido por Xesús Alonso Montero. Danse a coñecer os temas a tratar neste congreso sobre a figura do
autor e infórmase da apertura da Casa-Museo de Curros.

X. G., “Neira Vilas animará a la lectura en una campaña del Concello de Touro”, La Voz de
Galicia, “Comarcas”, 6 maio 2001, p. 13.
Informa de que Xosé Neira Vilas será o eixo central da campaña de animación á lectura durante o mes de San Xoán
dentro das actividades programadas pola Biblioteca “Xosé Neira Vilas” do Concello de Touro.

VI.
Clásicos
traducidos

greco-latinos

Apuleyo, Lucio, O asno de ouro, trad. Estrella Fernández Graña, Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de
Galicia/Editorial Galaxia, col. Clásicos galegos, nº 19, novembro 2001, 559 pp. (ISBN da Xunta de
Galicia: 84-453-2910-3) (ISBN da Editorial Galaxia: 84-8288-331-3).
Neste volume recóllese a obra orixinal de Lucio Apuleio Teseo (Madaura, 125-170?) xunto coa traducción ao galego, de xeito
que a versión en latín vai parella á versión na nosa lingua. A obra conta cun estudio introductorio no que se abordan aspectos
históricos, datos referidos ao autor e á novela, ademais dunha referencia á problemática do título da obra e ás referencias
bibliográficas e de edicións desta, que se divide nun total de once libros de extensión variábel e nos que se van contando en
latín e en galego as diferentes lendas e historias que creara Apuleio. A traducción caracterízase polo coidado e a notábel
literariedade respecto da obra orixinal, o que provoca certa dificultade de lectura dada a cantidade de subordinacións e
construccións redundantes existentes. O argumento xira arredor da vida de Lucio que, víctima dunha metamorfose que o
converte en burro, comeza o seu periplo na busca do antídoto a esta transformación que son unhas rosas. Vai relatando as súas
desgracias nas mans de diferentes donos, dende uns ladrón, uns sacerdotes, un muiñeiro e ata un liberto rico que o somete,
coñecedor das súas habilidades, á participación nun espectáculo público do que foxe espavorido e é redimido pola deusa Isis, á
que consagra a súa vida. Especial atención recibe a historia de Cupido e Psique, inserida dentro do relato de Lucio como
digresión na que se aborda a temática da metamorfose levada ata o extremo, e que el escoita na cova dos ladróns, relatada agora
polo Lucio narrador aos lectores.

Ovidio Nasón, Publio, A arte de amar, trad. de Xoán Carlos Domínguez Alberte, Laracha: Xuntanza
Editorial, nº 12, 2001, 123 pp. (ISBN: 84-86614-98-8).
Trátase da primeira traducción ao galego de xeito íntegro da Ars amandi, obra do poeta latino Publio Ovidio Nasón (Sulmo, 43
a.C.-Tornos, 17 ou 18 d.C.), artellada en tres libros nos que se ofrecen consellos que analizan o amor, dirixidos tanto a homes
coma a mulleres, dende unha perspectiva teórica e práctica. O texto conta cunha introducción realizada polo traductor, na que se
ofrecen datos biográficos do autor; un sucinto percorrido pola súa obra, no que se destacan os xéneros que cultivou (a elexía, a
sátira, a traxedia, a épica ou a didáctica); un achegamento ao tempo histórico no que viviu o escritor; unha análise dos
principais contidos desta obra, na que se destacan os modelos dentro da didáctica nos que se baseou Ovidio e ofrécese unha
tipoloxía relativa aos mitos que aparecen na obra (etiolóxicos, alegórico-filosóficos, instructivos, admonitorios sobre o proceso
de aprendizaxe e sobre a conducta amorosa); unha reflexión sobre as pegadas de Ovidio na literatura galega, na que se destaca a
súa presencia en autores como Rosalía, Antonio Noriega Varela, Ramón Cabanillas, Aquilino Iglesia Alvariño, Cunqueiro ou
Manuel María; e, finalmente, os criterios de edición do texto, que tivo como fontes a edición bilingüe latino-castelá (1995)
realizada por Antonio Ramírez de Verger e Francisco Socas para a colección Alma Máter dirixida por Francisco Rodríguez
Adrados e a traducción de Vicente Marco Miranda para a Editorial Cervantes (1938).

Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Arte de amar”/“Libros de acentos clásicos”, La Región/O Correo Galego, “Ronsel dos libros”/“Pé das
Burgas”, 14 novembro 2001/16 novembro 2001, p. 69/p. 2.
Tras mencionar a necesidade de que existan traduccións dos clásicos grecolatinos ao galego, destácase a existencia de dúas
coleccións, “Clásicos en galego” e “Clásicos Xuntanza”, que cubren esta carencia. Tamén se analiza a traducción de Xoán
Carlos Domínguez de Arte de amar de Ovidio. Asemade, coméntanse as pegadas deste autor na literatura galega. Por outra
banda, destácase a aparición da dramaturxia completa de Millán Picouto titulada Ciclo de Venus e saliéntase a presencia da
sonaridade e do ritmo en toda a obra deste autor. Remátase comentando a conxunción de asimilación dos clásicos e das raices
galegas.
- R. Busto, “Clásicos Xuntanza’ reunirá 13 libros en gallego de la literatura grecolatina”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”,16 novembro 2001, p. 37.
Dáse conta do aprazamento da presentación dos libros recollidos como “Clásicos Xuntanza” por mor dun erro na data da
convocatoria. Tamén se sinalan as subvencións coas que conta esta colección. Finalízase mencionando as obras grecolatinas
que se inclúen nestas traduccións ao galego, entre as que figura esta de Ovidio, as Fábulas, de Esopo, ou Traxedias completas,
de Esquilo.

Plauto, Tito Maccio, Aulularia, trad. Mercedes Boado Vázquez e María Xesús Frei Collazo, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia (Servicio Central de Publicacións)/Vigo: Editorial Galaxia, col. Clásicos en
Galego, nº 18, xuño 2001, 194 pp. (ISBN da Xunta de Galicia: 84-4532909-X) (ISBN de Editorial Galaxia:
84-8288-454-9).
Edición bilingüe que conta con dúas traduccións da obra Aulularia –coñecida na nosa tradición literaria como A comedia da
oliña–, do comediógrafo latino Tito Maccio Plauto. Esta comedia plautina ten ao avarento Euclión como protagonista, cunha
das súas máis coñecidas reelaboración na feita por Molière e que titulou L’avare (1668). O volume ábrese cun “Prólogo” no
que se fai unha breve aproximación tanto a esta comedia como ás súas reelaboracións posteriores. A seguir vén a primeira
traducción, a máis recente, con texto bilingüe galego-latín, elaborada por Mercedes Boado Vázquez e mais por Mª Xesús Frei
Collazo, que contou coa revisión de Helena de Carlos Villamarín. A segunda versión galega de Aulularia deste volume, datada
en 1960, é obra de Aquilino Iglesia Alvariño e conta cunha nota preliminar de M. C. Díaz y Díaz e cunha breve referencia ás
noticias da representación desta obra de Plauto. O texto desta versión foi preparado por Aquilino Iglesia Ferreirós.

Referencias varias:
- Paulino Novo, “Borboriño biográfico”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 104, 21 novembro 2001, p. 5.
Comeza falando da importancia da intuición á hora de escoller un título para a súa traducción e despois, partindo do interese
que tiñan os membros do Seminario de Mondoñedo nos clásicos latinos, sinala que Xosé Crecente Vega editou as Elexías, de
Tibulo, e que Aquilino Iglesia Alvariño traduciu o Carmina, de Horacio e a Aulularia, de Plauto, obra da que sinala que vén de
aparecer na colección Clásicos en Galego.

VII. A Literatura Infantil e Xuvenil Galega

VII. 1. Narrativa

VII. 1. 1. Narradores galegos

Aleixandre, Marilar, Paxaros de papel, ilust. Lázaro Enríquez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, outubro
2001, [36 pp.]. (ISBN: 84-8302-698-8).
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Aleixandre, Marilar, Fran Alonso, Xosé A. Neira Cruz e Antonio Reigosa, Contos para levar no peto,
ilust. Fran Jaraba, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, nº 101 (de 9 anos en diante), 2001, 99
pp. (ISBN: 84-8302-611-2).
Obra que reúnen catro contos ilustrados por Fran Jaraba (Pontevedra, 1957) e que conmemora a chegada ao número cen da
colección Merlín. Nela participaron:
- Marilar Aleixandre, “O Rato de Biblioteca e a gaiteira de Marín”, pp. 5-34.
Marilar Aleixandre (Madrid, 1947) nesta versión do conto clásico O Flautista de Hamelín, presenta o pobo mariñeiro de Marín
no que a vida é sinxela e toda a poboación ten as necesidades primarias cubertas. Os problemas xorden cando se constrúe unha
fábrica de cartón dirixida polo señor Toutizo e Raspuñeiro, preocupados por aforrar sen lles preocupar o custe. Polos efectos da
contaminación, o peixe desaparece das praias, os moluscos dos areais e comezan as enfermidades entre as persoas. Reunidos en
consello, deciden ofrecer unha recompensa a quen se desfaga dos ratos por consideralos responsábeis do problema. Unha
gaiteira, que os leva fóra da vila, será a que, interrogada polo Rato de Biblioteca, se decata de que a responsábel do problema é
a fábrica. Para resolver o problema a gaiteira leva lonxe aos dous empresarios. Sorprenden os anuncios publicitarios
intercalados dun producto de limpeza como crítica da publicidade voraz actual.

- Fran Alonso, “Depende de nós”, pp. 35-66.
Historia de Fran Alonso (Vigo, 1963) que nos presenta unha personaxe que vive ceibe pola cidade, que carece de memoria e se
dedica a pasear sen saber a onde ir. Sente que a vixían e observa que constantemente en calquera lugar no que se atopa aparecen
as frases: “Sei quen es” e “Dependes de nós”. No seu deambular pola cidade coñece a personaxes como un vello que durmía
nun colchón do trasteiro, a dous anciáns que viaxan nun autobús que non se sabe a onde vai e aos mariñeiros do porto que
pescan dentro dun caldeiro, ademais de visitar á súa amiga a Xirafa que lle dá bos consellos. A solución chegará cando acuda a
un enderezo que aparece en dúas cartas coas frases que a asaltan en todas partes e descobre que é un personaxe de ficción á
agarda de que lle adxudiquen algún libro.
- Xosé A. Neira Cruz, “Un agasallo inesperado”, pp. 67-79.
Neste conto de Xosé Antonio Neira Cruz (Santiago de Compostela, 1968), o protagonista, Marcos, recibe un regalo sorpresa
nun paquete de bombóns. Coñecedor doutros agasallos como o que lle tocara a Brais poseidor dun número máis baixo, imaxina
que é algo realmente bo. Cando acode á fábrica de chocolate na que mercara os bombóns e lle ensina ao señor o seu billete de
premio para que llo entregue, este convídao a que o acompañe ao cuarto dos premios e alí buscan o que ten o seu número, que
resulta ser unha caixa moi grande coa advertencia de moi fráxil por fóra. Como non resiste máis ábrea e dentro dela atopa un
ancián sentado nun sillón que o saúda e lle pregunta se el é o seu novo neto. É así como Marcos recibe o seu agasallo e ten un
novo avó que leva con el para a casa.

- Antonio Reigosa, “Aire de sumidoiro”, pp. 81-99.

Historia dunha vila onde o novo alcalde, o señor Osiris, consegue desfacerse de todo o lixo que se acumula nas súas rúas e
prazas. Antonio Reigosa (Mondoñedo, 1958) achéganos esta historia fantástica por medio dun narrador en primeira persoa que
describe os efectos máxicos que se dan nos habitantes desta vila onde uns saen voando coas mantas cando as tentan sacudir pola
ventá, outros reciben na cara o chuspe que van tirar ao chan ou, incluso, aqueles que sacan os cans a facer as súas necesidades á
rúa vense obrigados a imitar os xestos dos animais. Todo este desconcerto ten resposta o día que a vila amanece cun cheiro
forte a polbo que sae do sumidoiro do concello, artífice da volta á normalidade.
Referencias varias:
-B. L., “Xerais celebra en Vigo o Día do Libro Infantil e Xuvenil”, Diario de Pontevedra, “Diario de Cultura&Ocio”, 31 marzo
2001, p. 80.
Relátanse os actos que a editorial Xerais vén de celebrar con motivo do Día do Libro infantil e xuvenil en diferentes puntos de
Galicia e nos que participaron autores asinando exemplares das súas obras e actuacións de contacontos. Tamén se refire á
publicación de tres obras colectivas con motivo da chegada ao número cen da colección Merlín dentro

da campaña “Contos para voar” que son Un saquiño de contos (do que sinala que inclúe un relato de Fina Casalderrey), Contos
para levar no peto e Historias para calquera lugar. Tamén lembra que dentro da colección Merlín foron publicadas obras tan
coñecidas como As flores radioactivas, de Agustín Fernández Paz ou Moncho e Dríar, de María García Yáñez.

- Alberto Pampín, “El Día del Libro Infantil se celebra en Vigo con un encuentro literario”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 3 abril
2001, p. 44.
Faise eco da celebración dun encontro literario con motivo do Día do Libro Infantil ao que asistiron entre outros Xabier Senín,
presidente da OEPLI; Manuel Bragado, director de Xerais, e Cándido Pazó, contacontos. Tamén recolle as declaracións de
Senín arredor da importancia desta celebración como recoñecemento ao traballo de todos os sectores vinculados coa literatura
infantil. Remata centrándose na presentación que o director de Xerais fixo das tres obras colectivas que a editorial vén de
publicar dentro da “Colección Merlín” indicando que se trata de Un saquiño de contos, de Xan Babarro, Fina Casalderrey,
García Teijeiro e Gloria Sánchez; Contos para levar no peto, de Marilar Aleixandre, Fran Alonso, X. A. Neira Cruz e Reigosa;
e finalmente Historias para calquera lugar, de An Alfaya, Ramón Caride, Fernández Paz, Xabier Docampo e Vázquez Freire,
enmarcándoas todas elas dentro do proxecto de “actualización y rediseño” desta colección que xa supera o cento de títulos
publicados.
- F. Martínez Bouzas, “Cen títulos de Merlín”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29 abril 2001, p. 8.

Valórase a relevancia que está acadando a literatura infantil e xuvenil en Galicia. Saliéntase tamén a calidade dos escritores que
orientan o seu traballo cara a este público. Concedéselle especial importancia ao labor levado a cabo pola colección “Merlín” da
editorial Xerais. Finalmente, infórmase das obras que se publicaron para celebrar que se acadaron os cen títulos. De Un saquiño
de contos, dá conta dos autores que participaron nesta colectánea ilustrada por Xan López Domínguez e algunhas das claves
temáticas que se abordan nas catro historias que recolle. De Contos para levar no peto sinala os autores participantes, as liñas
temáticas arredor dos problemas medioambientais e ecolóxicos, mentres que de Historias para calquera lugar, igual que nos
casos anteriores nomea os autores e ilustrador, e destaca a temática tratada pois nos leva a recuperar a memoria e as
experiencias da vida no tempo da dictadura.

Alfaya, An, Ramón Caride, Agustín Fernández Paz, Xabier P. Docampo e Miguel Vázquez Freire,
Historias para calquera lugar, ilust. Miguelanxo Prado, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, nº
102 (de 11 anos en diante), 2001, 220 pp. (ISBN: 84-8302-626-0).
Recompilación na que se recollen diversos relatos de autores galegos moi coñecidos dentro da literatura infantil e xuvenil e coa
que se quere conmemorar a chegada da colección Merlín ao seu número cen, que nesta entrega conta coas ilustracións de
Miguelanxo Prado e cos contos de:
- An Alfaya, “A muller prohibida”, pp. 5-47.
Afectado por un tumor cerebral, un home maduro transmítelle en longas conversas pola praia as súas lembranzas a un sobriño
adolescente. Nestes recordos ten unha gran relevancia o seu namoramento de Adela, a muller do seu profesor de matemáticas
no colexio. Ademais da preocupación evidente da familia polo estado do enfermo, o adolescente asiste espectante a cómo se
desenvolven as cousas ao seu redor, comparando a historia de amor que lle conta o tío coa que el mesmo comeza a vivir con
Lucía, unha amiga da escola, e á que se enfronta coa idea que lle transmite o tío enfermo de que o amor, cando é verdadeiro,
dura toda a vida e merece a pena lembralo sempre como o mellor das nosas vidas, principal mensaxe que nos transmite An
Alfaya (Vigo, 1964) neste relato.
- Ramón Caride, “A primeira aventura de Sheila e Said”, pp. 49-75.

Relato no que Ramón Caride (Cea-Ourense, 1957) convida ao lector a acompañalo nunha viaxe imaxinaria ata o ano 2067 a
un lugar situado no Medio Oriente. Alí vive a familia de Sheila e Said, protagonistas xa coñecidos polo lector por outras obras
deste autor como el mesmo sinala. Nesta ocasión desvela cómo perderon a seus pais nun ataque das forzas inimigas e son
salvados polo avó Xan, que nun vello tractor os leva ás montañas xunto co resto de nenos da aldea. Rescatados polas Forzas
Internacionais, o vello Xan decide volver á terra que o viu nacer para asegurar o futuro dos seus netos nun lugar tranquilo
lonxe dos conflictos bélicos.
- Agustín Fernández Paz, “As sombras do faro”, pp. 77-130.

Relato de Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) no que Miguel, o protagonista, lembra un ano da súa estancia en Pontebranca
en plena adolescencia e a amizade que mantivo con Marta, unha rapaza da vila coa que compartía pupitre na escola. Todo
parecía marchar ben dende a súa chegada ata que, movido pola curiosidade, convidou a Marta a que o acompañara ata a vella
torre do faro, convite que ela rexeita igual que a xente da vila. Atraído polo enigma que este lugar encerra, acude el só e non
atopa nada extraño, agás uns espectros que se lle apareceron cando marchaba, pero que creu imaxinacións ou efectos ópticos.
Todo se repite o día que volveu acompañado da rapaza despois de superar a súa oposición, o que desencadeou a aparente
ruptura da amizade que os unía pola oposición da nai dela. A presión social sobre a familia e mesmo a chegada de anónimos á
casa fixeron que os pais decidiran trasladarse á cidade. Anos despois

descubriu que no vello faro atopáranse algúns corpos de paseados na Guerra Civil, momento no que decide volver para
despedirse desa etapa da súa vida.

- Xabier P. Docampo, “Do que lle aconteceu a Silvano a consecuencia de caer dunha cerdeira”, pp. 131-169.
Relato no que Xabier P. Docampo (Rábade, 1943) nos achega a Silvano, un rapaz moi traste que caeu ao chan cando subiu a
unha cerdeira próxima á súa casa. Insconsciente tralo golpe, súa nai lévao ao hospital onde, despois dalgún tempo, recupera a
consciencia pero ninguén consegue entender o que di. Será a súa avoa a que con toda naturalidade converse con el e lle
explique aos facultativos que o seu neto fala ao revés, un problema que ela di que se soluciona con dúas labazadas. Aplicado o
remedio descubrimos que Silvano pode mover as cousas coa ollada, feito que comeza sendo divertido e mesmo útil, mais que se
complica o día que, concentrado nunha pelota que caíra no teito, subiu no aire sen saber como baixar.

- Miguel Vázquez Freire, “A secta do can”, pp. 171-222.
Relato de ficción científica, con tintes policíacos, no que Miguel Vázquez Freire (Corcubión, 1951) nos sitúa nunha época
futura na que a xente vive en macrocidades onde todo se identifica por números. Os avances levaron a que a penas queden
humanos, só androides ou robots, onde se suspenderon as necesidades vitais destes e non se ve a luz do sol pola contaminación.
O problema a solucionar é a aparición de mensaxes contra o sistema en nome dun grupo que se fai

chamar a secta do can. As investigacións levan ata un rapaz que, víctima de vexacións no seu colexio, permaneceu os tres
últimos anos pechado na casa. Descuberta a corrupción do sistema, o axente Ax decide abandonar a cidade co rapaz e acudir a
unha aldea abandonada para comezar unha nova vida.

Referencias varias:
- B. L., “Xerais celebra en Vigo o Día do Libro Infantil e Xuvenil”, Diario de Pontevedra, “Diario de Cultura&Ocio”, 31
marzo 2001, p. 80.
Ver Aleixandre, Marilar, Fran Alonso, Xosé A. Neira Cruz e Antonio Reigosa, Contos para levar no peto, nestas páxinas.

- Alberto Pampín, “El Día del Libro Infantil se celebra en Vigo con un encuentro literario”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 3 abril
2001, p. 44.

- Francisco Castro, “Historias para calquera lugar”, Atlántico Diario, “Vigo”, 27 maio 2001, p. 7.
Recomenda a lectura desta obra, fala das características que debe ter unha obra para tirar da lectura e salienta, de entre os
contos que compoñen esta, “A muller prohibida”, de An Alfaya, que cualifica de fermosa; e a de Agustín Fernández Paz.
Remata dicindo que se trata dun feixe de boas historias para ler en calquera lugar.
- F. Martínez Bouzas, “Cen títulos de Merlín”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29 abril 2001, p. 8.

Ver Aleixandre, Marilar, Fran Alonso, Xosé A. Neira Cruz e Antonio Reigosa, Contos para levar no peto, neste apartado do
Informe.

Ver Aleixandre, Marilar, Fran Alonso, Xosé A. Neira Cruz e Antonio Reigosa, Contos para levar no peto, neste apartado do
Informe.

Alfaya, An, Down, ilust. Luís Filella, A Coruña: Editorial Edebé-Rodeira, col. Tucán, nº 30, serie Azul (a
partir de 8 anos), outubro 2001, 150 pp. (ISBN: 84-8116-793-2).
Esta obra de An Alfaya (Vigo, 1964), dividida en catorce capítulos e ilustrada por Luís Filella, aborda dende a perspectiva dun
neno a problemática dunha familia que ten un rapaz con síndrome de down. O protagonista-neno é Siro, quen dende a
inxenuidade da súa curta idade lle transmite ao lector a súa particular visión das cousas que o rodean. Comeza por relatarnos
que a familia vén de mudarse a un novo barrio no que non ten aínda amigos e que as súas confidencias llas fai ao seu gato Chas.
Con Siro asistimos a un momento delicado na vida desta familia, que se enfronta á hospitalización do tío Edelmiro, pai de
Guillerme, o neno con síndrome de down e ao que Siro chama Down, ingorante do que significa tal término. El relátanos cómo
se vai adaptando no seu novo colexio, cómo a mestra lles explica o que son os cromosomas (que tanto o intrigaban) ou cómo
ten que ir con súa nai ao colexio de Down, no que ve que todos os nenos son “chineses”, por que seu primo se pechou no baño e
non conseguen que saia. A través da súa conversa, o lector asiste á dura sensación de abandono que padece Down ao ver que
seus pais marcharon, logo recuperado con toda tranquilidade cando conversa con Siro, e ao seu entusiasmo durante a visita polo
colexio, onde Siro coñece aos seus amigos e a súa afección pola margaridas azuis. Todo parece arranxarse pouco a pouco e
volver á normalidade habitual da familia.

Referencias varias:

- Francisco Castro, “Estrelas, coralinas e downs”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 14 decembro 2001, p. 18.
Comenta a presentación de A estrela Volarina na Torre Coralina na librería Andel de Vigo. Refírese ao contido da obra e loa o
conxunto da producción de An Alfaya por crear “obras esenciais no ameto da literatura infantil e xuvenil”. Dos textos máis
recentes recomenda a lectura de Down pola tenrura que presenta.

Babarro González, Xoán, Fina Casaderrey, Antonio García Teijeiro e Gloria Sánchez, Un saquiño de
contos, ilust. Xan López Domínguez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, nº 100 (de 7 anos en
diante), 2001, 125 pp. (ISBN:84-8302-610-4).
Obra recompilatoria editada con motivo da publicación do número cen da colección Merlín, ilustrada por Xan López
Domínguez (Lugo, 1958) e na que se recollen os contos dos seguintes autores:

- Xoán Babarro González, “Macarrón de narices”, pp. 5-35.
Historia na que Xoán Babarro González (Calvelo de Maceda, 1947) nos conta, a través dun narrador omnisciente en terceira
persoa, a vida do príncipe do país de Narices dende o seu nacemento. Caracterizado por ser un neno moi chorón e logo un rapaz
moi caprichoso que só quere comer macarróns con tomate, chegou un día en que tanto el coma todo o seu cortexo adquiren
aspecto de macarrón e son confundidos con tubos para o sistema de conducción de auga. Rescatados das gabias, volveron
comer de todo e recuperaron o aspecto saudábel, malia que lles quedaron uns fociños de macarrón e un bico en forma de o.

- Fina Casalderrey, “Un saco de estrelas”, pp. 37-58.

Neste relato de Fina Casalderrey (Xeve, Pontevedra, 1951) nárrase a amizade que xurdiu entre Alba e unha anciá que chegou á
súa vila. Desconcertados polo aspecto tan peculiar da vella, os nenos desconfían dela e comézanlle a chamar “vella do saco”,
porque sempre vai cun ás costas. Todo cambiou o día que Alba descubre que a anciá é a que, co seu cabelo, fixo o arco da
vella e conseguiu que todos os nenos e nenas do mundo viran un día a mesma luz.
- Antonio García Teijeiro, “Verbas de sal”, pp. 59-89.
Localizada en Vilamollada, cóntasenos a historia de amizade entre Xulieta e un vello considerado tolo por todos chamado don
Evaristo. Interesada por saber qué fai o ancián na vella biblioteca, acudiu un día para observalo e atopa un boneco pintado no
encerado que leva moitos anos alí e que lle conta a verdadeira historia de don Evaristo, un poeta triste porque os nenos xa non
len nin escoitan as súas poesías. Para solucionar este problema, Xulieta decidiu reunir a todos os seus amigos para que o vello
poeta lles lea as súas composicións. Unha historia na que Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952) nos achega á maxia da lectura.

- Gloria Sánchez, “Florentino, o príncipe Quino”, pp. 91-125.

Neste relato Gloria Sánchez (Vilagarcía, 1958) a través dun narrador omnisciente en terceira persoa cóntanos a vida do príncipe
herdeiro do reino dos marraos, gobernado por Martiño “o máis porcallán de tódolos seus súbditos”. Malia que Quino Quiniño,
nome do príncipe, é educado como un bo herdeiro, as súas afeccións son as flores e a limpeza, recibindo

o alcume popular de Florentino. Desterrado do reino, viviu algún tempo na beira da lagoa onde coñece a princesa Cocha Alba,
a través da que descobre que existe un reino de porcos onde os bos modais e a limpeza son obrigatorios.

Referencias varias:
-B. L., “Xerais celebra en Vigo o Día do Libro Infantil e Xuvenil”, Diario de Pontevedra, “Diario de Cultura&Ocio”, 31 marzo
2001, p. 80.
Ver Aleixandre, Marilar, Fran Alonso, Xosé A. Neira Cruz e Antonio Reigosa, Contos para levar no peto, neste apartado.

- Alberto Pampín, “El Día del Libro Infantil se celebra en Vigo con un encuentro literario”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 3 abril
2001, p. 44.
Ver Aleixandre, Marilar, Fran Alonso, Xosé A. Neira Cruz e Antonio Reigosa, Contos para levar no peto, neste apartado.

- F. Martínez Bouzas, “Cen títulos de Merlín”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29 abril 2001, p. 8.

Ver Aleixandre, Marilar, Fran Alonso, Xosé A. Neira Cruz e Antonio Reigosa, Contos para levar no peto, neste apartado do
Informe.
- M. Blanco Rivas, “Un saquiño de contos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 210, 26 maio 2001, p. 2.

Achega un resume breve de cada un dos catro contos, “magníficos” e “escritos co corazón”, que forman parte deste libro
colectivo que celebra o título número cen da colección “Merlín” e que está ilustrado por Xan López Domínguez.

Barreiro Liz, Xabier A., A pantasma telefónica, ilust. do autor, A Coruña: Baía Edicións, col. Golfiño, nº
3, maio 2001, 166 pp. (ISBN: 84-89803-62-5).
Nesta novela de misterio, de Xabier A. Barreiro Liz (Santiago de Compostela, 1971) protagonizada por un grupo de
adolescentes, achégasenos á resolución dun misterio que fai cambiar as vidas de tres das mozas máis directamente implicadas.
Durante unha excursión pola coñecida “ruta da cera”, que é o itinerario que seguían antigamente os fabricantes de cera, estes
mozos percorren a pé algúns dos lugares máis importantes e gozan así dalgún tempo xuntos fóra do colexio. Despois da súa
chegada a un albergue do camiño para pasar a noite comezan a ocorrerlles feitos extraños que se repiten de volta nas súas casas:
a aparición de cera derretida polas paredes, no chan, saíndo polos teléfonos móbiles, etc… e a mensaxe dunha voz que lles di
que está con eles. Para saber que provocou a presencia desta pantasma que emprega a enerxía para comunicarse con eles
(ordenador, móbiles, etc…) acoden á dona dunha tenda de obxectos exóticos á que lle mercaran unha vela a través da que se
manifestou a pantasma. Ela, Carolina, axudaralles a descubrir a causa pola que o espírito se enfureceu e tamén a desfacerse del
para sempre.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “A pantasma telefónica”, Faro de Vigo, “El Sábado. Librería galega”, nº 218, 21 xullo 2001, p. 2.

Alúdese á publicación da obra de Xavier A. Barreiro Liz, A pantasma telefónica, publicada na colección Golfiño de Edicións
Baía. Trátase dun relato de medo, “adicado a lectores a partir de once anos de idade, e con ilustracións do propio autor”.

Braxe, Lino e Ana Ponton, María Triángulo, ilust. Tabo Ayala, Santiago: Sotelo Blanco, col. Infantilmáquina de escribir (dos 8 anos en diante), 2001, 88 pp. (ISBN: 84-7824-379-8).
Lino Braxe (Mugardos, A Coruña, 1962) e Ana Ponton, coa axuda dunhas poucas pero atinadas ilustracións de Tabo Ayala,
ofrecen este volume de relatos fantástico-realistas que se inicia cunha dedicatoria “Para Ana”, coa reproducción dun texto de
Xulio Verne e outro de Sally Scott, que enlazan coas manifestacións finais dos autores onde expoñen os seus gustos. A seguir,
un narrador en terceira persoa preséntanos a Félix, o mandadeiro, fálanos del, do seu traballo na axencia, dos seus gustos e dos
seus clientes máis queridos, un matrimonio de escritores un tanto singulares que vivía nun ático moi pequeno e que sempre o
facían esperar antes de entregarlle o orixinal para o seu editor, pero a cambio invitábano a chocolate. A seguir relata todas as
aventuras que correu dende que recolleu un caderno que lle deron para que levase rapidamente ao editor, pois tiñan que saír
correndo para xogar ao parchís, ata que o entregou, despois de ter que recompoñelo por mor dun pequeno accidente. O caderno
constaba de varios relatos que se lle desorganizaron polo accidente e tivo que recompoñelos. O resultado foi satisfactorio pois a
tardanza en chegar á editora, que atopou pechada, permitiulle lerllos á súa sobriña para asegurarse. Todos os relatos van
encabezados por unha reflexión de Félix, que está encantado por ser o primeiro que leu os relatos, e moi contento coa orde que
lle deu.
Referencias varias:

-AFA, “Xelís de Toro recupera a Paco Peco nunha nova aventura publicada por Sotelo Blanco”, O Correo Galego,”AFA”, 16
xuño 2001, p. 27.
Infórmase de que a editorial compostelá Sotelo Blanco publica tres novos títulos: Paco Peco Pequeneiro e o mundo do revés,
de Xelís de Toro que conta co protagonista da primeira entrega pero con algunha que outra innovación no campo narrativo;
María Triangulo, conxunto de contos nos que Lino Braxe e Ana Pontón mesturan realismo e fantasía, e Memoria dun río, de
Antón Cortizas.
- M. Blanco Rivas, “María Triángulo”, Faro de Vigo, “El Sábado. Librería galega”, nº 215, 30 xuño 2001, p. 3.
Sucinto comentario sobre María Triángulo, de Lino Braxe e Ana Pontón e con ilustracións de Tabo Ayala. Trátase dunha obra
para os máis pequenos, na que se alude á historia dun neno con corazón de televisor ou á rebelión das casas de Cementópole,
entre outras anécdotas curiosas”.

Buján, Daniel, O estraño misterio das galiñas desaparecidas, ilust. do autor, Santiago de Compostela:
Madame Mir, col. Soñar en papel (dende 10 anos ata adultos), 2001, 85 pp. (ISBN: 84931787-1-3).
Novela de enigma, con episodios policiais, centrada na investigación que se leva a cabo ao redor da desaparición das galiñas na
vila de Castrela do Faro. Todo comeza cando a señora Ramona comproba unha mañá a falta das súas galiñas no galiñeiro e
cómo gracias á axuda do Raposo Lambón consegue chegar a resolver o misterioso enigma. No transcurso das pescudas recorren
ao detective de Luguste Santiago Loureiro, que non resulta ser de moita axuda, e coñecen os turbios asuntos nos que anda
enleado Camilo Cenlumes, o home da señora Euduvixe, responsábeis da axencia de viaxes da vila. Pouco a pouco e gracias ao
Raposo van aparecendo as pistas fundamentais que revelan o paradoiro das galiñas nunha antiga fábrica convertida nun curioso
centro de actividades recreativas ao que son conducidas as galiñas coa promesa dunhas marabillosas vacacións que en realidade
pretenden tirar o máximo proveito destes animais. Daniel Buján (A Coruña, 1954) mestura o realismo coa fantasía para criticar
ironicamente certos aspectos da sociedade actual como o afán consumista e enriquecedor ou a televisión baleira de contidos.

Referencias varias:
- Salvador Rodríguez, “MIR, una estación especial”, Faro de Vigo, “Faro del Ocio”, 20 abril 2001, p. 2.

Ver Pedreira, Emma, Bestiario de Silencios, no apartado I. 1 deste Informe.
- M. Blanco Rivas, “O estraño misterio das galiñas desaparecidas”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 209, 19 maio 2001, p.

2.
Destaca a dose de intriga e aventuras que desprende este título de Daniel Buján, de quen recorda que recibiu o Premio Barco de
Vapor 1996 con A Pirata Penamoura.

- Moisés Álvarez, “Iniciativas. A saída de Madame Mir”, Tempos Novos, nº 48, “Cataventos”, maio 2001, pp. 8-9.
Ver Pedreira, Emma, Bestiario de Silencios, no apartado I. 1 deste Informe.

Cáliz, Sonia, A cova da amizade. Primeiro dereito: Igualdade, 31 pp. (ISBN: 84-453-3224-4)/O
crebacabezas de Iliana. Segundo dereito: Protección, 32 pp. (ISBN: 84-453-3225-2)/En busca de Tambo.
Terceiro dereito: Identidade, 32 pp. (ISBN: 84-453-3226-0)/Algo se move en Cidade Cartón. Cuarto
dereito: Benestar, 32 pp. (ISBN: 84-453-3222-8)/Capacitados para cambiar. Quinto dereito: Atención á
discapacidade, 32 pp. (ISBN: 84-453-3227-9)/O barrio do Arco da Vella. Sexto dereito: Amor e
Comprensión, 32 pp. (ISBN: 84-453-3223-6)/A escola invisible. Sétimo dereito: Educación e Xogos, 31
pp. (ISBN: 84-453-3228-7)/O camiño cara a fóra. Oitavo dereito: Preferencia, 31 pp. (ISBN: 84-4533229-5)/Cando as alfombras sorrín. Noveno dereito: Non Explotación, 31 pp. (ISBN: 84-453-32309)/¡Déixame en paz!. Décimo dereito: Fraternidade, 32 pp. (ISBN: 84-453-3231-7), ilust. Pilarín Bayés,
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Manos Unidas, col. Contos do dereito e do revés, 2001 (ISBN
da obra completa: 84-453-3221-X).
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Cameselle, Roque, O Pausiñas, Vigo: Editorial Galaxia, col. Descuberta, nº 9, outubro 2001, 156 pp.
(ISBN: 84-8288-475-1).
Primeira publicación dirixida ao lectorado infantil e xuvenil de Roque Cameselle (Vigo, 1981) que reúne un total de doce
relatos, algúns dos cales xa foran escritos e presentados, con éxito, en varios certames xuvenís. Ambientados nun espacio e nun
tempo que o autor converte en microcosmos case mítico, estes contos retratan vivencias do mundo rural do Baixo Miño da
posguerra e uns personaxes populares e familiares que revelan a intrahistoria de todo un pobo, agás tres relatos nos que o
protagonismo recae no avó Luís Méndez e na súa aventura en Manaos (Brasil). Un estilo directo que evita a linguaxe recargada
pero que ao mesmo tempo sostén pasaxes líricas; unhas narracións ben enfiadas que soen atar varias historias e un final ben
resolto; e un inequívoco peso da tradición oral que dota á lingua dun pouso popular, próximo e rico en expresividade, e que
tamén caracteriza a propia estructura narrativa son algúns dos trazos característicos deste libro. En estreita ligazón con isto, o
relato, que se move entre o conto popular, o costumismo e a fabulación, deixa unha grande marxe para a hipérbole, a maxia, a
fantasía e o humor irónico que, non por iso, se afasta necesariamente da traxedia vivida polas nosas xeracións máis próximas.

Referencias varias:

- Belén López, “Alma de literato nun corpo de cineasta”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 29 decembro 2001, p.
62.
Informa da publicación desta obra de relatos curtos premiados en diferentes certames e que teñen unha característica común:
todos se desenvolven no Baixo Miño durante a posguerra. Salienta que o autor, un mozo de 20 anos, se dedica ao mundo
cinematográfico e que realizou tres curtametraxes, escribiu o guión dunha película que busca productora e está traballando no
guión dunha longametraxe.

Carballeira Cabana, Paula, Paco, ilust. Blanca Barrio, Pontevedra: Kalandraka Editora, col.
Demademora, febreiro 2001, [34 pp.]. (ISBN: 84-8464-070-1).
Paula Carballeira (Ferrol, 1972) explica neste conto ilustrado por Blanca Barrio cómo chegou a ser habitante da lúa o rato Paco.
Paco decidiu marchar á lúa nunha nave espacial porque, segundo lle tiñan dito, era de queixo fresco. Unha vez alí a primeira
cousa que fixo foi limpar ben os dentes, a segunda abrir ben a boca, a terceira cravar os dentes na superficie da lúa e a cuarta
crebar os dous dentes de diante. Tras se decatar do seu erro comezou a súa tristura e a súa morriña polas cousas da terra e, ao se
poñer a chorar, conseguiu que a lúa o consolase bambeándose e cantándolle fermosas cantigas.

Recensións:
- Magdalena de Rojas, “Paula Carballeira. Paco”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p. 72.
Despois de achegar o argumento deste texto “breve e conciso”, comenta que a súa autora trasmite vía satélite para todos os
terrícolas pensamentos e lembranzas do pequeno astronauta mesturados cunha pinga de morriña en forma de bágoa. A seguir,
sinala que é sobre todo aquí onde o “espléndido” traballo da ilustradora Blanca Barrio alcanza os mellores

resultados e que a colaboración Carballeira-Blanco encontra co seu equilibrado pedaleo un cómodo lugar en forma de berce
para finalizar o álbum na lúa.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Paco”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 204, 7 abril 2001, p. 2.
Descríbese brevemente o argumento da obra Paco, que conta con ilustracións de Blanca Barrio, e na que se di que ten como
protagonista ao rato chamado Paco. Tamén se sinalan algunhas das facetas da súa autora Paula Carballeira.
- M. D., “As editoriais luguesas ultiman as novidades dos próximos meses”, El Progreso, “Cultura”, 8 abril 2001, p. 73.
Dáse conta das novidades editoriais que se van producir en Lugo proximamente. Indícase que a máis activa será a editora Tris
Tram, que sacará dous libros de relatos, un de Wilhem Hauff e outro de varios autores centrado no tema dos dereitos humanos;
Estación Mir, primeira obra dramática de Jaureguizar; e un estudio sobre Euloxio Ruibal que encetará a colección “Xentes do
teatro”. Tamén se cita unha novela xuvenil de Randy García, que sairá baixo o selo de Trymar, e as novidades de Ophiusa e a
súa filial Citania, que lanzarán respectivamente o segundo volume de Cantos, coplas e

romances de cego, de Mini e Mero, e Contos de vellos para nenos, publicado inicialmente en 1995. Engádese finalmente que a
pontevedresa Kalandraka vén de editar Paco, conto de Paula Carballeira e a ilustradora Blanca Barrio.

- Luz Gallego, “Ratones... de cuento”, Diario de Pontevedra, “Letras infantiles/Revista”, 29 xullo 2001, pp. 6-7.
Reflexiona sobre a humanización da conducta dos animais, tanto na literatura tradicional e de fábulas coma na narrativa
contemporánea, especialmente nos álbumes. Fai fincapé na imaxe dos ratos nos contos infantís, o cambio desta co tempo e a
diferencia coa descrición para adultos. A seguir, resume o argumento de varios álbumes protagonizados por ratos que na
literatura en galego son Poucapalla e Paco, ademais doutras obras en castelán, sen esquecer aqueles que recollen ao tradicional
ratiño Pérez.

Carballo, Carme, A goma de borrar que falaba, ilust. Xoel Méndez, Vigo: Ir Indo Edicións, col. O
elefantes contacontos, nº 23 (máis de 5 anos), novembro 2001, 46 pp. (ISBN: 84-7680-373-7).
Primeira inmersión na literatura infantil de Carme Carballo (Ourense, 1958) e Xoel Méndez (Ourense, 1981) na que se narra en
terceira persoa como Antía, unha adolescente, descobre nunha conversa cunha goma de borrar como as palabras dos contos que
de pequena escribira na casa da súa tía, namentres a súa nai se recuperaba dunha operación, acabaran no

bandullo da goma ao ser borrados. Unha vez desvelado o segredo devólvelle as palabras para que as ordene e escriba aquelas
ou outras historias. Antía comeza a escribir a historia dunha goma de borrar con tinta para evitar que a borren.

Carballude, Pepe, Paisaxe con fondo gris, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, nº 32, febreiro
2001, 171 pp. (ISBN: 84-8288-432-8).
Pepe Carballude (A Estrada, 1956) presenta nestas memorias estructuradas en trece capítulos a lembranza
da infancia e da adolescencia do mozo Alfredo Fontenla, un recordo de tempos ben distantes aos actuais,
que xorde ante a presencia do cadáver de seu pai. Alfredo vai recuperando a triste paisaxe da súa vida
dende os anos do internado e a amizade co compañeiro Carlos Covelo; a descuberta do cine ou do sexo; a
importancia do galego, a lingua pobre da aldea, desbotada da Cidade e do Colexio; a pegada do seu
profesor de lingua e literatura, Suso Lodeiro; os tempos do compromiso e das prohibicións; o momento
da escolla dunha profesión loitando contra os desexos do pai; a marcha forzada da casa; os estudios na
universidade; as dificultades económicas e os traballos desempeñados para lograr a subsistencia; o paso
polo servicio militar; o traballo en Suíza. Todos estes recordos van sempre acompañados dunha dura
situación familiar, dominada pola figura de seu pai, Primitivo, un garda civil autoritario, intransixente e
tocado pola loucura, só compensada polo agarimo da avoa Virtudes e o sacrificio permanente da súa nai.
O enfrontamento entre a aldea natal do protagonista, Lamas, asociada á infancia, e as cidades polas que
vai pasando ten un destacado protagonismo no relato. As cidades supoñen pasos sucesivos na súa
formación intelectual e persoal e convértense en espacios formadores e iniciáticos. A primeira saída da
aldea natal prodúcese aos doce anos para ir á cidade do internado, Auria, un espacio que supón, ademais
do cambio de provincia, o arredamento da casa familiar e das referencias infantís, co peso de non perder a
bolsa e non defraudar as arelas da nai e da avoa. Posteriomente o paso por Saragosa, o primeiro chanzo
da súa loita persoal por un futuro, para visitar a seu irmán garda civil e, despois, a estadía en Lleida coa
madriña procurando

traballos de temporada e, finalmente os anos universitarios en Compostela e a cidade da emigración,
Xenebra para traballar.

Recensións:
- Joaquim Ventura, “Unha iniciación con corsé”, Guía dos libros novos, nº 33, “Narrativa”, outubro 2001, p. 23.
Ventura pronúnciase a favor de que a literatura para adultos e a xuvenil estean claramente delimitadas. Así mesmo, acha que no
texto se percibe que o autor é docente polo bo nivel de lingua e pola intención didáctica. Respecto á calidade narrativa, ve
maior solvencia na segunda parte da obra. Así mesmo, critícalle eivas no coñecemento do falanxismo, da simboloxía franquista
e dos cargos relixiosos. Tamén lle reprocha algúns anacronismos e requintamentos lingüísticos, para terminar afirmando que a
literatura para adultos necesita máis rigor e exactitude cá xuvenilust.
Referencias varias:
-Albino Mallo, “Fondo escuro. Pepe Carballude presenta en Oleiros ‘Paisaxe con tempo gris”, O Correo Galego, “AFA”, 1
xuño 2001, p. 33.

Comeza afirmando que esta obra “é propia dun escritor que, ó mesmo tempo é profesor”, para o que reproduce un comentario
do autor no que di decatarse de que os adolescentes saben pouco de épocas anteriores. Pasa logo a se referir á presentación da
obra en Oleiros, concello no que imparte docencia, na que falou Pepe Blanco, responsábel de comunicación da editorial e
Fernando Pico, Concelleiro de Cultura. A seguir, conta a historia que se narra e recolle declaracións de Carballude en canto á
intención da obra de que os mozos de hoxe valoren a liberdade de que gozan e que el non viviu como o protagonista da súa
historia. Enumera as eivas de liberdade e formación da época na que se sitúa a novela.
-E. Neira, “Ás veces queremos facer dos rapaces críticos antes que lectores”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 80,
10 xuño 2001, p. 2.
Despois de facer unha presentación de Pepe Carballude destacando as súas tarefas de mestre, traductor e escritor, sobre todo
dentro do ámbito da literatura infantil, reproduce unha conversa mantida con el. Nela o escritor afirma que cando se escribe
sempre hai algo de biográfico, como ocorre por exemplo en Paisaxe con fondo gris, na que a experiencia dun rapaz que vai
interno a un colexio é autobiográfica. Ademais disto sinala que escribe para o público infantil e xuvenil porque, se eles len, a
literatura está salvada, destacando aquí o papel que deben xogar os profesores no proceso de animación á lectura. Finalmente
apunta que a literatura para este tipo de público está vivindo unha época dourada, a pesar de indicar que este xénero comezou
tan só hai dez ou quince anos.

- M. Blanco Rivas, “Paisaxe con fondo gris”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 219, 28 xullo 2001, p. 2.
Ofrécese un breve resumo da historia narrada nesta obra, dende o seu protagonista Alfredo nunha situación difícil, ata a súa
situación de loita por alcanzar o que quere. Preséntase como “unha novela do noso tempo e do noso país”. Finalmente, alúdese
á traxectoria que o protagonista do relato percorre ou fai percorrer ao lector.
- A. R., “As paisaxes da memoria”, Tempos Novos, nº 50, “Crítica. Voces e culturas. Libros”, xullo 2001, p. 74.
Centra o seu comentario na influencia que Miguel Delibes ten na estructura desta novela de Pepe Carballude, da que ofrece o
fío argumental e no que destaca a técnica do flash back coa que o protagonista nos dá a coñecer o que foi a súa vida.

Caride, Ramón, Micifú e os seus amigos, ilust. Fernando L. Juárez, A Coruña: Everest Galicia, col.
Montaña Encantada (primeiros lectores), 2001, 47 pp. (ISBN: 84-403-0400-5).
Texto rimado que conta a historia de Micifú, un gato de palleiro bastante particular pola súa estraña cor verde adornada con
raias amarelas e pola súa afección a nadar no río. Mediante ilustracións de cores vivas, vanse presentando aos animais que
comparten amizade con Micifú, como a donicela, o moucho, o xabaríl, o ourizo cacho, o caracol, as vacas ou a araña, entre
outros, e describindo os seus costumes. Pechan o libro unhas palabras de Ramón Caride (Cea, 1957), nas que conta a xénese da
historia que naceu cando unha noite atropelou un gato co seu automóbil, e de Fernando L. Juárez declarando a súa paixón polo
debuxo.
Referencias varias:
-M. G. S., “Ramón Caride presenta una antología de relatos y dos libros infantiles”, El Mundo, “Galicia/Cultura”, 23 marzo
2001, p. 10.
Faise eco da presentación en Vilagarcía das tres últimas entregas do autor: A incerteza dos paraísos (2000), Micifú e os seus
amigos e Historia dunha sobreira, todas elas publicadas pola Ed. Everest, acto no que acompañaron ao autor: Xosé Vázquez
Pintor, Mª Xesús Cabado, Mercedes Espiño e a editora Irene Pena). Entre trazos biográficos, defínese ao

escritor como “versátil”, “pionero”, danse notas descritivas das tres obras e doutras xa publicadas con anterioridade para nenos,
mozos e adultos.

- Raquel Rey, “Ramón Caride, un escritor que mistura as ciencias naturais con temáticas futuristas”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, 25 marzo 2001, p. 32.
Ademais de dar noticia do acto de presentación das últimas obras do escritor, fálase con el sobre os seus comezos literarios que
afirma xa comezaron na escola e seguiron ao rematar Bioloxía. Comenta que autoeditou o seu primeiro libro aos 28 anos, que
as súas primeiras obras seguían de cerca a poesía paisaxística, a autores como Celso Emilio e Manuel María, que varios
avatares vitais crearon nel a necesidade da escritura: vivir fóra de Galicia, sufrir o 23 F tamén fóra da casa, etc. Afirma que no
fondo da súa obra está sempre a bioloxía, a súa profesión. Reflexiona sobre a literatura que considera “unha maneira de
experimentar, de descubrir cousas, e de ocupa-lo tempo”, di que non lle gusta especializarse nun xénero por iso ademais de
escribir poesía, teatro e novela, colabora en medios de comunicación, anuncia que vai comezar a escribir nun “diario nacional”
cunha columna de opinión, refírese tamén a outras actividades que realizou: asociacionismo, creación dunha revista, etc. A
seguir descríbense as tres obras presentadas para rematar comentando que xa leva publicadas unhas dezaseis obras individuais e
moitas en colaboración, que parte da súa obra está traducida a outras linguas, facendo un percorrido breve pola súa obra en
xeral.
- Tere Grandín, “Lecturas. Ramón Caride. Escritor”, Faro de Vigo, “Faro del Ocio”, 13 abril 2001, p. 4.

Despois de transcribir unhas notas autodefinitorias dos gustos e personalidade do autor de Cambados e de se referir ao acto de
presentación en Vilagarcía das súas últimas entregas, o autor afirma que lle gusta explorarar xéneros e temáticas, únicos puntos
de unión da súa obra, que a súa obra ten moi boa acollida, que os seus libros son “atractivos”, que a afección á lectura vén dende
o exemplo familiar, que hai boa literatura infantil e xuvenil aínda que non moi promocionada pois “falla o paso da
comercialización á distribución”. Considera que os premios son un bo recoñecemento, un motivo para seguir e para saber que a
obra chega, polo menos, a unha parte da crítica e do público. Remata falando da Incerteza dos paraísos (2000), unha obra máis
xuvenil ca infantil. A entrevistadora ofrece ademais nun recadro unha breve biografía de Ramón Caride.

Carreiro, Pepe, Os Bolechas cortan o pelo (ISBN: 84-95350-75-0)/Os Bolechas van ao circo (ISBN: 8495350-76-9)/Os Bolechas van á aldea (ISBN: 84-95350-77-7)/Os Bolechas van á piscina (ISBN: 8495350-78-5)/Os Bolechas van a un cumpreanos (ISBN: 84-95350-03-3)/Os Bolechas van de pesca
(ISBN: 84-95350-04-1)/Os Bolechas teñen gato (ISBN: 84-95350-19-X), ilust. do autor, Vigo: A Nosa
os
Terra, n 13-20, 2001, [20 pp.].
Nesta colección de álbums infantís escritos e ilustrados por Pepe Carreiro (Vigo, 1954) relátanse as peripecias vividas polos
irmáns Bolechas en diferentes lugares. Forman a banda Carlos, Loli, Pili, Braulio, Sonia, Tatá e o can Chispa. Constitúen unha
serie literaria orientada cara ao lectorado máis novo e que xa ten unha duración de dous anos. As ilustracións, de carácter
narrativo, abranguen a maior parte de cada páxina e son un complemento dos textos, situados a pé de páxina. En cada un dos
volumes relátanse diversas actividades que realizan xuntos os irmáns, como indican os títulos citados na ficha correspondente.
Así, os cortes de pelo que se fan, os animais que ven na aldea da súa prima Flora, as diferentes atraccións que disfrutan no circo
e as experiencias vividas na piscina son algunhas das anécdotas que se describen nestes volumes.

Referencias varias:

- M. Blanco Rivas, “Os Bolechas cortan o pelo”, Faro de Vigo, “El Sábado. Librería galega”, nº 216, 7 xullo 2001, p. 3.
Alúdese, sucintamente, á obra Os Bolechas, publicada por Edicións A Nosa Terra, con texto e debuxos de Pepe Carreiro. No
volume recóllense as aventuras dos irmáns Carlos, Loli, Pili, Braulio, Sonia e Tata que, acompañados do can Chispa, acoden á
perruquería a cortar o pelo.

Casal, Cándido, Eu, coma sempre, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Xuvenil, nº 45
(dos doce anos en diante), 2001, 112 pp. (ISBN: 84-7824-382-8).
Nesta novela autobiográfica escrita por Cándido Casal (Congostro-Rairiz de Veiga, Ourense, 1955), o protagonista relata en
quince capítulos numerados, por medio de diálogos nos que transmite a súa relación familar e cos amigos, o seu percorrido
vital. Nas descricións transmite o seu pensamento e opinións críticas. Remata a obra co apartado “O Autor”, unha especie de
carta deste ao lectorado onde ademais de mostrar o seu desexo de chegar a eles con esta obra, dá algunha nota biográfica como
o lugar de nacemento, características sociolóxicas da súa aldea, estudios no seminario ourensán, instituto, universidade,
profesión, e di que vive na actualidad coa súa familia en Santiago.

Casal, Uxía, O faro de Arealonga, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, nº 59, novembro
2001, 256 pp. (ISBN: 84-8302-707-0).
Arealonga é unha tranquila localidade da costa de Galicia na que naceu Rosalía, narradora-protagonista desta novela de ficcióncientífica, e á que acode coa intención de relaxarse e visitar amizades despois de ter traballado un tempo como xornalista.
Dende a súa chegada asiste a unha serie de feitos sorprendentes que teñen alterada a vida e mesmo a paisaxe da zona.
Empurrada polo seu afán de saber e polo seu rexo carácter, emprende unha investigación que a conduce a Néstor, o fareiro
amigo e científico, e a dous proxectos nos que este traballara, o “trama” e o “apreta”, capaces de reducir a materia e transladala
no espacio e no tempo a grandes velocidades. A chegada dun grupo de xaponeses, científicos e antigos compañeiros de Néstor,
con afán de vinganza, conducen a trama cara a situacións inesperadas. Así, Rosalía convértese na confidente do fareiro e en
portadora dunha clave secreta de acceso para os futuristas proxectos anteditos, cos que se conseguiría controlar o mundo do
comercio, clonar diversos seres, reducir a materia, etc. Despois de trinta e seis capítulos sen título e un epílogo, resólvese esta
novela de Uxía Casal (Santiago de Compostela, 1957) que tampouco esquece denunciar as dificultades de integración social
que teñen as persoas que, como a protagonista, miden pouco máis dun metro.

Colectivo Crisol, Ana Manana, ilust. Pepe Carreiro, [20 pp.]. (ISBN: 84-95350-74-2) /A merla e o
raposo, ilust. Pepe Carreiro [20 pp.]. (ISBN: 84-95350-73-4)/O home e a neve ilust. Birís [22 PP.].
(ISBN: 84-95350-05-X), Vigo: A Nosa Terra, col. Contos populares, 2001.
Contos populares adaptados polo colectivo Crisol, formado por Mª Carmen Aguin, Tina Parada, Elvira García, Carlos Alfonso
e Remedios Padín, para os primeiros lectores que se presentan con textos breves e coas ilustracións de Pepe Carreiro (Vigo,
1954). En Ana Manana un home que volve á súa casa atopa no camiño un elegante cabaleiro que lle encarga entregar un queixo
de catro puntas a Ana Manana na fonte de Meimón a cambio dun tesouro. O home acepta o encargo pero ao pasar pola súa casa
non é quen de gardar o segredo ante a súa muller e, cando vai entregar o queixo, Ana Manana descobre que lle falta unha punta
e intenta castigalo. En A merla e o raposo é un raposo famento o que intenta burlar a unha merla con tres fillos pequenos.
Gracias á axuda dunha pega, a merla logra salvar os seus fillos.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “A merla e o raposo”, Faro de Vigo, “El Sábado. Librería galega”, nº 214, 23 xuño 2001, p. 2.

Breve comentario sobre o argumento de A merla e o raposo, seleccionado e adaptado polo Colectivo Crisol e con debuxos de
Pepe Carreiro. A obra, destinada aos máis pequenos, ensina que “máis pode a solercia que a forza, aínda contra aqueles
inimigos máis fortes ca nós”.

Cortizas, Antón, A merla de trapo, Premio Merlín de literatura infantil 2001, ilust. Xosé Cobas, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, , nº 113, serie amarela (de 11 anos en diante), outubro 2001, 160
pp. (ISBN: 84-8302-690-2).
Fusiónanse neste libro de Antón Cortizas (Ferrol, 1954), que conta coas ilustracións de Xosé Cobas (Logrosa, Negreira, 1953),
as coordenadas do relato marabilloso coas da literatura popular, no que atinxe a personaxes e fórmulas estructurais. A través de
sete historias, a primeira das cales constitúe unha presentación da personaxe, Antonia, a costureira, e de costumes doutros
tempos relacionados con oficios como o de afiador, carteiro ou leiteira, imos coñecendo diversos acontecementos que
trascenden a dimensión realista coa que comezan para se mergullar de cheo no mundo do marabilloso. Así, sabemos da
existencia dun merlo de ferro que visita a Antonia no balcón da súa casa e cómo ela lle fai unha merla de trapo para que non se
sinta só. Coseuna cuns retallos da noite parda, con fíos dos raios da lúa rodeados das melodías que ía canturexando, con aromas
de mazás e con farrapos de brisa e, a xeito de corazón, meteulle no peito un botón de nácara. Foi así como a merla de trapo e o
merlo de ferro se coñeceron e fixeron un niño de luz e sombra para se querer moito. Coñecemos tamén a maxia dos dedos de
Antonia para coser vestidos con propiedades marabillosas; a súa imaxinación para inventar historias e tamén para lembrar
cousas que lle ocorreron cando nena e, finalmente, cómo gracias á súa habilidade como costureira coñeceu a un ferreiro do que
se namorou. Nas historias que configuran o relato destaca a continua presencia de rimas, cantigas populares e linguaxes
inventadas.

Recensións:
- Armando Requeixo, “Antón Cortizas ou a arte do pespunto”, Diario de Ferrol, “Literatura”, 2 decembro 2001, p. 17.
Comentario desta obra no que se comeza cun repaso pola traxectoria literaria do seu autor, Antón Cortizas. Considera Armando
Requeixo que a obra está ben construída e que nela se poden atopar trazos dos autores clásicos, así como influencias da
literatura oral e popular a través de xogos verbais, poemas, fraseoloxía popular, etc. Sinala tamén dúas pequenas eivas: a
selección léxica e a inclusión de A merla de trapo dentro da franxa de idade “De once anos en diante”.
- M. Blanco Rivas, “Un conto marabilloso de agora mesmo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 238, 8 decembro 2001, p. 2.
Achega ao argumento desta obra caracterizada por ser “unha historia de fadas pero que non ten fadas”, na que Antonia, unha
costureira de aldea, consegue que un merlo de ferro volva cantar, malia que pouco a pouco o paxaro estaba máis triste e só.
Remata sinalando que esta obra mereceu o Premio Merlín de Literatuara Infantil e que nela se recrean “as fórmulas narrativas
tradicionais”.

Referencias varias:

- AFA, “Xelís de Toro recupera a Paco Peco nunha nova aventura publicada por Sotelo Blanco”, O Correo Galego, “AFA”, 16
xuño 2001, p. 27.
Ver Braxe, Lino e Ana Ponton, María Triángulo, neste apartado do Informe.
- AFA, “Antón Cortizas consegue o Merlín por A merla de trapo”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xuño 2001, p. 49.
Informa dos diferentes premios outorgados ao escritor ferrolán, gañador do Premio Merlín de Literatura Infantil 2001 con A
merla de trapo, ao longo da súa traxectoria literaria. Desta obra, á que cualifica de “conto de fadas pero sen fadas”, destaca o
emprego das fórmulas narrativas tradicionais e a introducción de pequenos poemas e “brillantes metáforas”, así como o humor.
Desvela a temática do relato, a opinión do xurado e o resto dos galardóns outorgados nos Premios Xerais.

- Alberto Pampín, “Marilar Aleixandre e Antón Cortizas reciben os premios Xerais de Novela e Merlín”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 24 xuño 2001, p. 50.
Ademais do xa sinalado en Aleixandre, Marilar, Teoría do caos, no apartado I. 1. deste Informe, tamén se fai referencia a Antón
Cortizas, do que ademais de sinalar outros galardóns que acadou ao longo da súa carreira, dise que o xurado

valorou en A merla de trapo a súa hábil recreación das fórmulas narrativas tradicionais, a introducción de metáforas e o humor..

-A. Pampín, “Con A merla de trapo completo a homenaxe ós meus pais”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24 xuño 2001, p.
50.
Entrevista con Antón Cortizas na que comeza describindo brevemente o contido da súa obra gañadora do premio Merlín, do
que sinala que xira arredor das súas lembranzas de neno, ademais de ser debedora de O merlo de ferro, ambas escritas na honra
dos seus pais, por ser el ferreiro e ela costureira, coa que considera que completa así a homenaxe aos seus proxenitores. Remata
sinalando que non agardaba gañar o premio e que este significa un empurrón moi importante porque as persoas necesitan estar
recoñecidas.
- Carmen Abuín, “Marilar Aleixandre obtén en Viveiro o Premio Xerais con ‘Desparaíso”, El Progreso, “Sociedad”, 24 xuño
2001, p. 79.
Nesta nota ademais do comentado en Aleixandre, Marilar, Teoría do caos, no apartado I. 1. Narradores galegos, cando se refire
á obra infantil galardoada comézase por sinalar que Antón Cortizas presenta un conto de fadas pero sen fadas, que está “escrito
nun magnífico e riquísimo galego”, no que recrea as fórmulas narrativas tradicionais, incluíndo pequenos poemas e brillantes
metáforas, sen que falte un lixeiro e constante humor.

- Y. G., “Antón Cortizas gañador do premio Merlín ‘A tenrura estase perdendo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 xuño 2001,
p. 53.
Conversa co gañador do Premio Merlín de Literatura Infantil 2001 na que confesa que a obra gañadora, A merla de trapo, é un
“conto moi poético no que entremesturei lembranzas da miña nenez” e da súa nai. Explica a relación deste relato co anterior, O
merlo de ferro, ó ser ambos unha homenaxe a seu pai, ferreiro de oficio, e a súa nai, costureira. Destaca os diferentes temas que
adoita tratar na súa escrita e salienta o pouco valorada que está a Literatura Infantil e Xuvenilust.

- Xavier Alcalá, “Marilar e Antón”, El Ideal Gallego/Diario de Arousa/Diario de Ferrol, “A voapluma”, 27 xuño 2001,
p. 49/p. 29/p. 64.
Ademais do sinalado no apartado I.1. Narradores galegos en Aleixandre, Marilar, Teoría do caos, tamén se refire a que hai
galegos bos e xenerosos coma o Cortizas de Ferrol, “que sabe de costureiras para facer contos”, e que por el e a súa nación
mínima cómpre “que sigamos na loita”, sobre todo se os desa nación saben que Portugal existe.
- Rocío Pita Parada, “Os premios son unha casualidade”, Diario de Ferrol, “La entrevista del día”, 29 xuño 2001, p. 12.

Conversa con Antón Cortizas, gañador do Premio Merlín 2001, acerca do significado da adxudicación de premios e da
casualidade como factor da súa concesión. Considera ao seu conto, gañador do galardón, unha historia de amores,“un conto de
fadas pero sen fadas”; á literatura unha “repetición, recreación” e ao estilo propio o mellor que posúe un autor. Confesa qué fai
que os rapaces lean as súas obras, coñece o seu mundo gracias á súa docencia, que a clasificación entre literatura infantil e a
non infantil non é a idónea e que a infantil está escrita para que os rapaces a entendan. Salienta o baixo índice de lectura,
reflexiona sobre o deber de escribir en galego e equipara a situación de literatura coa do país galego. No apartado “Un escritor
que non o é” afirma non ser un escritor, ao non vivir diso, e afirma que se decanta máis pola lectura que pola ensinanza.

Dasilva, Kiko, Moncho e a mancha, ilust. do autor, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Demademora,
decembro 2001, [44 pp.]. (ISBN: 84-8464-115-5).
A partir do xogo de palabras que serve de título a este conto ilustrado, Kiko Dasilva (Vigo, 1979) preséntanos a Moncho, un
neno afeccionado ao debuxo capaz de converter os seus trazos (un triángulo, un cadrado, un círculo) na representación de
obxectos reais (unha montaña, unha casa, unha cara). Polo seu aniversario, Moncho recibe unha caixa de acuarelas e axiña se
pon a debuxar ata que queda durmido. Ao día seguinte descobre nun dos seus debuxos unha mancha negra e, intrigado, pensa
qué representa. Como non atopa a solución, busca a opinión dos seus amigos aínda que ningunha lle convence. De súpeto,
nunha leira, ve unha mancha cun rabo que espanta manchas máis pequenas e así comproba que a súa é o debuxo dunha vaca. O
conto remata sinalando que, co tempo, Moncho se converteu en artista e aínda que todo o mundo pensa que fai manchas el en
realidade sabe que debuxa vacas.
Referencias varias:
- Belén López, “Kalandraka envolve o Nadal con novos contos”, Diario de Pontevedra, “Cultura &Ocio”, 23 decembro 2001,
p. 86.

Unha referencia inicial á boa acollida que os productos de Kalandraka están a ter entre a crítica literaria de todo o estado é o
punto de partida para presentar as novidades da editorial pontevedresa de cara ao Nadal. Nomea os títulos presentes nunha nova
entrega da serie “Libros para soñar” e describe detalladamente o argumento, temática e as ilustracións dos volumes seguintes: O
cadro máis bonito do mundo, de Miquel Obiols; Aquel neno, aquel vello, de Avelino Hernández; e Moncho e a mancha, de
Kiko Dasilva.

Dygra Films/Megatrix, O bosque animado, A Coruña: Everest Galicia, 2001, 64 pp. (ISBN: 844030131-6).
Con formato grande, pastas duras e corpo de letra grande, preséntase esta versión de O bosque animado que está ilustrada a
toda páxina con fotogramas da versión fílmica desta obra. Presenta as aventuras dunha toupa pequena chamada Furacroios
cando ten que acudir ao pazo da señora D’Abondo para liberar á súa noiva Linda e a outras toupas que foran capturadas para
seren convertidas en abrigos. Co consello das vellas árbores do bosque, e coa axuda doutros animais como o Ratiño Piorno, a
gata Mariña e o vagalume Luci, resólvese positivamente a historia e todos os animais recuperan a liberdade, non sen antes
liberar a Árbore Arco que presidía a entrada ao pazo da señora D’Abondo.

Docampo, Xabier P., Os ollos de Ramón, ilust. Xosé Cobas, A Coruña: Everest Galicia, col. Montaña
Encantada (a partir de 8 anos), 2001, 48 pp. (ISBN: 84-403-0414-5).
Neste conto infantil Xabier Docampo (Rábade, 1946), por medio dun narrador en terceira persoa narra os acontecementos que se
producen nalgunhas persoas e animais por mor do estrabismo de Ramón, o rapaz protagonista. O que para a xente é un defecto e
un motivo de burla para Ramón non só é un cúmulo de vantaxes senón que tamén descobre o poder que esta eiva lle outorga: a
capacidade de mirar dúas cousas diferentes, unha con cada ollo, e crear unha soa imaxe superpoñéndoas na realidade. A historia
compleméntase coas imaxes de Xosé Cobas (Logrosa-Negreira, 1953) quen a través do uso do colage e do óleo dá vida pictórica
a este relato. Péchase o volume coas verbas dos autores nas que lembran os seus comezos, cando eran nenos, e a evolución no
seu labor creativo.
Recensións:
- Mª Jesús Fernández, “Os ollos de Ramón”, CLIJ, nº 144, “Libros/Novedades”, decembro 2001, p. 64.
Comeza cunhas notas argumentais para, a seguir, recordar que “una vez más, el autor nos introduce en un mundo infantil muy
característico, con personajes que son transgresores sin tener conciencia de ello... Un mundo de niños que toman sus decisiones
con autonomía” e pasa a afirmar que con moita naturalidade fusiona realidade e fantasía. Remata

fixándose nas imaxes de Xosé Cobas, imaxes cómplices que enriquecen este relato escrito cunha linguaxe moi expresiva e
humor.

Docampo, Xabier P., Un conto de tres noites, ilust. Xosé Cobas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. A
letra dormente, decembro 2001, 90 pp. (ISBN: 84-8302-723-2).
Esta obra de Xabier P. Docampo (Rábade, 1946) consta de tres contos que se narran en tres noites, nas que un contador ao
estilo clásico e nun ambiente tamén de tradición lle conta a un chairego, que ten señardade do mar, a historia do rei Gaoth e da
illa que anda polo mar adiante dende non se sabe cando. Unha historia que parte dun agoiro e explica a vida do home, e como
antano iníciase de forma sorpresiva nunha reunión de siareiros na taberna, e aínda que non se conta nela, debido a que o
narrador non é oriundo do lugar e polo tanto pouco críbel, lévase a outro lugar tradicional: a cociña dunha casa, lugar no que
noite tras noite se contan os relatos combinados cos que de día unha muller conta na illa.

Docampo, Xabier P., ¿Víchela, víchela?, ilust. Xosé Cobas, Barcelona: Editorial Casals, col. O Trolebús,
nº 16 (primeiros lectores), outubro 2001, 59 pp. (ISBN: 84-218-2476-7).
Un narrador en terceira persoa relata neste conto infantil cómo Zita, nena á que lle gusta ler contos de fadas, logra coñecer a
unha fada e conseguir o nobelo de fío de ouro que indica o camiño ao país das fadas. Para lograr ambas cousas a protagonista
pídelle axuda a un escritor de contos despois de lle confesar as súas preocupacións e desexos. Foi axudada por este facedor de
contos e polo facedor de estampas que lle escriben e ilustran un conto no que non só ve reflectida a súa historia e a imaxe da súa
fada, senón que tamén lle permite coñecer a este ser a través dun soño. Este conto de Xabier P. Docampo (Rábade, 1946)
complétase coas ilustracións a toda cor de Xosé Cobas (Logrosa-Negreira, 1953) nas que se mestura o uso do colage co óleo e
nas que o aspecto físico do facedor de contos e do de estampas correspóndense co aspecto real dos autores deste volume.

Dotras Menéndez, Leticia, ¡Voa, Cascuda!, ilust. de Neus Selga, A Coruña: Rodeira, col. Periscopio, nº
17, outubro 2001, 126 pp. (ISBN: 84-8116-794-0).
Conxunto de nove cartas que unha nai escribe á filla dende o nacemento desta ata a súa adolescencia. Neste epistolario non só
describe paso a paso a evolución psicolóxica e psicomotriz da nena senón que tamén lembra a nenez e as vivencias dela e das
mulleres da familia. Con estas lembranzas reflicte o diferente estilo de vida das catro xeracións de mulleres da familia e o
cambio de vida das mulleres a través dos tempos. Esta defensa da liberdade das mulleres faise patente ao comparar a vida
independente da súa filla, fóra da aldea, coa que viviu ela e a avoa. Os textos de Leticia Dotras (Vigo, 1952) están acompañados
das fotografías en branco e negro, de Neus Selga, sobre diferentes aspectos e obxectos da paisaxe rural.

Fernández Naval, Francisco, Lendas de onte, soños de mañá, ilust. Beatriz García Trillo, A Coruña:
Everest Galicia, col. Punto de Encontro, 2001, 188 pp. (ISBN: 84-403-4010-2).
Conxunto de dezaseis contos de Francisco Fernández Naval (Ourense, 1956) inspirados nas lendas e historias que leu ou que lle
contaron ao autor. Faise referencia neles aos versos de Celso Emilio Ferreiro, Eduardo Pondal e Shakespeare entre outros.
Pártese, en todos eles, dun contexto real aínda que o argumento e o punto de unión dos relatos se centre nas lendas e tradicións
populares galegas. Así atópanse historias de Finisterre, da cidade asolagada de Antioquía, de mortos vivintes, de almas en pena,
da Santa Compaña, da viaxe de Ith á Eirín, de casos de licantropía, de feitizos que converten aos homes en animais, ... Na súa
maioría as historias, completadas visualmente cos debuxos a cor de Beatriz García, desenvólvense nun ambiente rural e agás un
par de excepcións son contadas por un narrador omnisciente. Ao final do volume facilítase un “breve diccionario da mitoloxía
urbana”, no que se informa da orixe de cidades e pobos galegos, e unha bibliografía na que se documentou o autor, así como o
título dos libros nos que se basean algúns relatos.
Referencias varias:
-E. P., “O escritor Francisco Fernández Naval relata no seu último libro historias tradicionais galegas”, El Correo Gallego,
“Cultura”, 17 novembro 2001, pp. 67.

Informa da presentación de Lendas de onte, soños de mañá, unha obra de Fernández Naval da que ofrece un resumo. Salienta a
influencia que recibe o autor da tradición oral galega, así como a súa contribución a difundir o patrimonio cultural galego.
Finalmente, achega os títulos escritos por este autor ata o momento presente.

Fernández Paz, Agustín, No corazón do bosque, ilust. Miguelanxo Prado, Madrid: Anaya Editorial, col.
Sopa de libros, nº 13 (a partir de 8 anos), abril 2001, 144 pp. (ISBN: 84-667-0507-4).
Esta obra de Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) está presentada no paratexto editorial típico desta serie da colección con
ilustración de portada e interiores de Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958). O paratexto interno comeza cunha cita de
X. L. Méndez Ferrín da obra Retorno a Tagen Ata “Todo o bosque brillaba cunha estreliña en cada folla”, seguida de trece
capítulos titulados nos que un narrador omnisciente conta a relación amistosa dunha nena que vai cumprir dez anos co trasno
Derdrín que se lle meteu na súa mochila un día que a mestra levou a clase a coñecer a fraga do río Eume. Polas conversas entre
a nena e o trasno entérase o lector dos problemas de ambos, reais e simbólicos, e da forma de resolvelos, da beleza da fraga e da
forma de recuperala, non só aspectualmente, senón tamén miticamente, ao mesmo tempo que se recuperan as relacións humanas
e familiares nas distintas especies.
Referencias varias:
- Alberto Pampín, “El mundo urbano tiene que recuperar los viejos mitos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 15 maio 2001, p.
41.

Nesta entrevista Agustín Fernández Paz comenta que en No corazón do bosque xunta realismo e fantasía nunha “excursión” na
que aparece o último representante da fraga. Sinala que se trata dunha aventura chea de simbolismo sobre o mundo mítico, o cal
considera que as novas xeracións deben recuperar. A seguir, apunta que nesta obra ten lugar
o encontro entre o mundo simbólico, representado polo trasno e o mundo urbano, representado pola nena, e que remata
satisfactoriamente. Aclara que escolleu un trasno porque aparece en todas as culturas europeas e no mundo mítico galego para,
finalmente, referirse á historia que se narra.
- A. R., “Un trasno de corazón”, Tempos Novos, nº 50, “Crítica. Voces e Culturas. Libros”, xullo 2001, p. 74.
Valora moi positivamente a nova novela de Agustín Fernández Paz, da que destaca a capacidade de asombrar e de vivir
aventuras que nos cheguen a persuadir de que pode haber un mundo mellor. Alude brevemente ao argumento e salienta as
ilustracións de Miguelanxo Prado.

Fernández Paz, Agustín, Ana e o tren máxico, ilust. Enjamio, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Xunta de
Galicia/Renfe, col. O tren Caixanova, 2001, 15 pp. (ISBN: 84-8302-621-X)
Neste conto de Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947), dirixido aos primeiros lectores, un narrador omnisciente conta cómo
Ana consegue viaxar nun tren con catro vagóns máis a locomotora, cómo reúne por cada vagón catro caixas despois de dar
solución a catro adiviñas ademais da conseguida na locomotora, cómo con elas consegue o libro que terma das “historias
fermosas que as persoas foron creando ó longo do tempo, en calquera país do mundo, para axudarnos a soñar”, o mesmo que lle
ocorre en cada vagón no que atopou con xentes de culturas diferentes e viu polas fiestras xeografías tamén moi diferentes. Este
relato compleméntase con páxinas enteiras, tantas como texto, cubertas polas ilustracións coloristas e relatorias de Enjamio (La
Habana, Cuba, 1962 ).

Fernández Paz, Agustín, Un tren cargado de misterios, ilust. Enjamio, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Merlín, nº 114 (De 7 anos en diante), outubro 2001, 53 pp. (ISBN: 84-8302-691-0).
Nesta obra Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) recolle a obra anterior Ana e o tren máxico e amplía a viaxe -soño de Ana a
sete vagóns nos que, por medio das adiviñas que resolve e as experiencias que ten, recupera o libro que terma “historias
fermosas que as persoas foron creando ó longo do tempo, en calquera país do mundo, para axudarnos a soñar”,
o mesmo que lle ocorreu a Ana en cada vagón no que atopou con xentes de culturas diferentes e viu polas fiestras xeografías
tamén moi distintas. Relato que se complementa coas ilustracións en páxinas enteiras de Enjamio (La Habana-Cuba, 1962),
todas elas moi coloristas e relatorias.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Un tren cargado de misterios”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 238, 8 decembro 2001, p. 2.
Aproximación a esta obra de Agustín Fernández Paz, da que destaca “a intriga, a fantasía, o xogo de palabras e a existencia dun
planeta diverso e plural”.

Fernández Paz, Agustín, A fonte maldita, Fene-A Coruña: Concello de Fene/Biblioteca Municipal Xosé
Mª Pérez Parallé/OEPLI/Gálix, 2001, [4 pp.]. (Sen DL nin ISBN).
Conto escrito por Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) para o Salón do Libro infantil e xuvenil celebrado en Fene entre o 24
e o 26 de outubro de 2001. Nel relátasenos a historia ocorrida en terras fenesas na que unha muller lembra como no verán de
1973, sendo unha adolescente, saíu a pasear na bicicleta co seu amigo Carlos. Todo ía coma calquera outra habitual saída
estival dos mozos, agás que esta vez se afastaron máis que de costume e foron ata un monte no que antes nunca estiveran.
Cóntanos como chegados a un claro atoparon unha contrucción de pedras (que descoñecía fose un menhir) e unha fonte á que se
achegaron a beber. Cando estaban os dous inclinados sentiron que algo os arrastraba ata o fondo e alí atoparon uns extraños
seres que co seu aspecto ponían tal medo que a nosa protagonista perdeu o sentido. Cando esperta descobre que é de noite e
están tumbados ela e Carlos ante o menhir onde un coro de fermosas damas interpretan un extraño rito durante o que Carlos
desaparece. Só os berros da xente que andaba na súa busca evita que a nosa protagonista corra a mesma sorte, aínda que a súa
versión nunca será crida e verá marcada a súa existencia pola desaparición do amigo.

García Turnes, Beatriz, Valdamor, Vigo: Galaxia, col. Costa Oeste, nº 33, maio 2001, 108 pp. (ISBN:
84-8288-443-3).
Esta primeira obra literaria de Beatriz García Turnes (Santiago de Compostela, 1973) é unha novela de ficción-científica
estructurada en dez capítulos numerados en romanos, a través dos cales un narrador omnisciente en terceira persoa conduce aos
lectores a un tempo futuro no que cuestións como a morte ou o envellecemento, hoxe insalvábeis, son vencidas a través da
renovación celular periódica. Ese mundo tan desenvolvido está sometido a unhas estrictas leis que impiden, ademais de ter
fillos, a comunicación entre a Zona A e a Zona B, agás para aqueles traballadores desta que ocupan os postos de menor
categoría da zona A. A acción novelesca comeza cando Ghulipes, un eminente político da Zona A, e a súa compañeira Ruth
deciden criar un neno que lle deixaron abandonado na porta, desobedecendo as leis fundamentais. A acción desenvólvese en
Valdamor, onde existe unha comunidade salvaxe non controlada que continúa a reproducirse e, xa que logo, a pór en perigo o
equilibrio que caracteriza ese mundo. Mantense a intriga ata o final, que é cando coñecemos que a Ghulipes deixaron de
funcionarlle os tratamentos de renovación celular, polo que a ameaza da morte volve estar presente.

Recensións:

- M. Blanco Rivas, “Valdamor”, Faro de Vigo, “El Sábado. Librería galega”, nº 216, 7 xullo 2001, p. 3.

Sucinta nota de prensa da obra Valdamor, de Beatriz García Turnes, publicada na colección Costa Oeste, da Editorial Galaxia.
Sinálase que a obra se desenvolve nun mundo futuro, “hipotético pero xa posible, no que a ciencia venceu á morte a través da
renovación celular”, apúntase que se trata dunha novela que “integra hábilmente o relato de cienciaficción de matiz político, a
evolución dunha amizade entre persoas moi diferentes e unha suxestiva batería de interrogantes sobre algúns dos principias
problemas da Humanidade global e o seu futuro”.
- Armando Requeixo, “Unha nova narradora”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 101, 31 outubro 2001, p. 4.
Requeixo saúda a aparición dunha nova obra nun xénero como a ficción-científica que está a vivir un bo momento con
cultivadores como Fernández Ferreiro, Fernández Paz, Caride Ogando, Breogán Riveiro ou Suso de Toro. Comenta que se nos
presenta un mundo separado entre o norte (rico e esterilizado) e o sur (pobre e non esterilizado), nun equilibrio que rompe coa
aparición duns meniños na área septentrional. Cualifica a novela de revisitación do Brave new world, de Huxley e relaciónao
asemade con outros autores que describiron sociedades futuristas como Wells, Zamiatin ou Orwell. Con todo, sinala algunhas
incongruencias do texto desde o punto de vista argumental e estilístico, o que non impide que lle conceda a Valdamor unha
cualificación nidiamente positiva.
- María Navarro, “A necesidade de actuar”, Guía dos libros novos, nº 33, “Literatura xuvenil”, outubro 2001, p. 30.

Lémbrase que a autora xa foi galardoada en 1990 e 1991 nos premios Minerva e que desenvolve o seu labor investigador no
eido da sociolingüística histórica. Indícase que a novela está ambientada nunha época futura habitada por unha sociedade
deshumanizada que se divide en dous grupos, un de privilexiados e outro de oprimidos. Saliéntase a proposición dunha serie de
interesantes cuestións éticas e morais: a actitude da poboación respecto do sistema, o modelo social cara ao que camiñamos, a
identitade de quen realmente nos goberna, etc.

Gómez Xurxo, Silvestre, Ith, ilust. Francisco Bueno Capeáns, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín, nº 112 serie amarela (de 11 anos en diante), outubro 2001, 102 pp. (ISBN: 84-8302689-9).
Novela histórica na que Silvestre Gómez Xurxo narra a viaxe de Ith, fillo do mítico rei Breogán, a Erin e a súa morte víctima da
traizón. Marcado por un espírito fantasioso, Ith séntese atraído por unha terra que albisca no horizonte e que segundo as lendas
do seu pobo sería conquistada por un descendente de Breogán. Embarcado cunha trintena de homes e despois de vencer en fero
ataque a unha hidra, coñece o fillo do rei das novas terras tras salvalo dun ataque. Cando xa se dispuña a volver a Brigantia é
asasinado polo temor dos xefes da tribo a que regrese para conquistalos.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Ith”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 237, 1 decembro 2001, p. 2.
Alude ás liñas argumentais de Ith, de Silvestre Gómez Xurxo, do que subliña que se trata dunha “novela de aventuras, narrada
con poderoso alento épico”.

Gracián, Ánxela, Eu tamén fun peliqueiro de Laza, ilust. Coquixo, A Coruña: Editorial Everest Galicia,
col. Punto de Encontro, 2001, 196 pp. (ISBN: 84-403-0419-6).
Nesta novela-crónica ilustrada con realismo por Coquixo, Ánxela Gracián (Castroverde-Lugo, 1968) inspirándose no entroido
de Laza e na figura dos peliqueiros descríbenos cómo se vive nesta vila ourensá esta festa tradicional e a vida, vestimenta,
actividade, costumes... dos peliqueiros, mesmo cómo son considerados pola conciencia popular. Nela o narrador e protagonista,
Alberto, reivindica o seu dereito a se dedicar á farándula, á fantasía e á sabedoría popular, despois de herdar por convicción os
saberes da súa avoa.
Referencias varias:
- AFA, “Unha figura ancestral”, O Correo Galego, “AFA”, 16 xuño 2001, p. 27.
Comézase cun pequeno percorrido pola obra de Anxela Gracián pero pónse especial énfase na publicación da súa última
novela, Eu tamén fun peliqueiro de Laza, inspirada no entroido desta bisbarra. Apunta que tanto a historia coma os personaxes
xorden a raíz do contacto que a autora tivo con todo o ritual que envolve a figura dos peliqueiros da zona. Destácanse dous
personaxes: Alberte, narrador e protagonista que reivindica o seu dereito de dedicarse ao mundo do

teatro e a avoa de Alberte, boa representante da fantasía e da sabedoría popular. Finalmente, saliéntase a importancia que
adquiren as ilustracións de Coquixo, pintor do Barco de Valdeorras, na novela.

- AFA, “Gracián chama á volta da tradición e a fantasía”, O Correo Galego, “AFA”, 11 outubro 2001, p. 34.
Dá conta da presentación de Eu tamén fun peliqueiro en Laza, de Ánxela Gracián na librería Pedreira, de Santiago. Resume o
argumento da novela, e recolle unhas palabras da autora nas que afirma que a obra xurdiu ao descubrir o fervor popular co que
se vivía o Entroido en Ourense. Finalmente, repasa a traxectoria da autora como creadora e traductora literaria.

Iglesias Blanco, Xulio C. (coord.), Concurso hipercurtos contos 2001, ilust. Álvaro Muñoz Sobrino,
Santiago de Compostela: Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, col. Cadernos Galiza,
2001, 35 pp. (DL: C-1885/97).
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Referencias varias:

- M. Blanco Rivas, “Selección do concurso Hipercurtos contos 2001”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 228, “Libros”, 29
setembro 2001, p.2.
Comenta a publicación da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco Concurso de Hipercurtos contos 2001. Sinala que esta
selección de contos pretende “recoller o estilo e o espírito da obra litararia de Castelao Cousas”.

Lago Pereira, Xoán Xosé, Alén das estrelamares, Premio O Barco de Vapor 2000, Madrid: Ediciones
SM, col. O barco de vapor, nº 37 (a partir dos 12 anos), 2001, 175 pp. (ISBN: 84-3488174-8).
Esta primeira novela de Xoán Xosé Lago Pereira (Ponteareas, 1967) estructurada en tres partes, cada unha delas dividida en
capítulos numerados, está contada en primeira persoa por Cento Un, un centolo de viveiro que nos dá conta da súa vida dende
que naceu ata que consegue ser libre nas costas das Illas Cíes. En “O horto de estrelamares” infórmanos do período de
aprendizaxe, que correu a cargo do seu pai One, a busca de alimento, a loita cos depredadores e as diversas mudas ata
converterse nun exemplar adulto. Na segunda parte, titulada “Alén de estrelamares”, conta a súa estancia en terra, dende que é
capturado ata que volve ao mar gracias á xenerosidade da peixeira Águeda. Non esquece describir con detalle o trato ao que o
someten os humanos, así coma o cariño mútuo por Águeda, os primeiros namoramentos, tamén as primeiras depresións, e a
estadía nun estanque da protagonista. Finalmente, en “O paraíso dos centolos”, describe o regreso á súa natureza propia, os
cambios que nela observa, a viaxe ás Illas Cíes e a loita con Poutasnegras, un polbo xigante que matara a One. A novela ten un
remate feliz, xa que Cento Un convértese no rei dos centolos, consegue a liberdade e a estabilidade emocional que sempre
procurou. Alén de estrelamares presenta unha importante carga didáctica, xa que coa súa lectura podemos coñecer unha chea de
datos da vida dos centolos, sen esquencer a sensibilidade coa que está narrada a perda dos pais ou os namoramentos do
protagonista.

Referencias varias:
-CLIJ, “Los premios del año 2000”, CLIJ, nº 137, abril 2001, pp. 11-77.
Ver no apartado VII. 5. 2. Publicacións en revistas deste Informe.

- C. Villar, “Co libro pretendo arrincar sorrisos e bágoas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 28 novembro 2001, p. 49.
Entrevista a Xoán Xosé Lago Pereira con motivo da publicación de Alén das estrelamares, na que o autor inclúe a obra entre as
novelas de aventuras e cunhas doses de orixinalidade ao situar a un centolo como protagonista. Comenta que é a través deste
personaxe como consegue amosar a dureza da vida no mar, ademais de presentalo como un lugar de aventuras. Salienta que un
dos seus obxectivos foi a transmisión de sentimentos e que pretendeu “arrincar bágoas e sorrisos”.

- Rosé Carrera, “Este premio foi vital para min”, Atlántico Diario, “Vigo”, 20 decembro 2001, p. 16.
Entrevista ao autor de Alén das estrelamares con motivo da concesión do premio Barco de Vapor na que Xoán Xosé Lago
declara as orixes da súa primeira novela a partir dun vellos proxecto que fora pensado para adultos. Critica a

excesiva infantilización das narracións para os máis novos, e destaca a sensibilidade como un dos principais valores do seu
libro. Finalmente, refírese aos proxectos editoriais futuros.

Leira Penabad, Esther (ed.), Vintecinco Relatos. Pontedeume 1996-2000, ilust. Miguelanxo Varela,
prólogo de Agustín Fernández Paz, Pontedeume: Concello de Pontedeume (Concellería de Cultura),
2001, 243 pp. (DL: C-964/01).
Esta obra que inclúe os relatos premiados no Certame de Contos “Vila de Pontedeume” entre os anos 1996 e 2000 ábrese cun
prologo a cargo de Agustín Fernández Paz titulado “Os soños necesarios”. O autor realiza unha defensa da imaxinación e do
mundo dos soños como algo fundamental para afrontar a realidade, propoñendo como modelo a Álvaro Cunqueiro e a algún
dos mozos creadores incluídos na obra. Salienta a pluralidade de voces, de temáticas e de estilos presentes no volume,
salientando o “galego vivo e vizoso” no que están escritos os relatos, así como a súa universalidade. Finalmente, opina que o
porvir da nosa lingua e da nosa literatura están asegurados nas xeracións máis novas. A seguir, figuran os relatos coa seguinte
orde:
Ano 1996.
- Dolores Fernández López, “Algo foi que se me perdeu no mar” (Iº Premio), pp. 13-19.

- José Benito Meire Feijoo, “Unha dura realidade” (IIº Premio), pp. 21-27.
Relato narrado dende a primeira persoa. O protagonista dos feitos é un mozo que acode á movida nocturna cos seus amigos
Ruth e Xoán e vese involucrado nunha pelexa na que non quería participar.
- Vanessa Rodríguez Caamaño, “Un novo home-robot” (IIIº Premio), pp. 29-38.
Presenta dúas narracións paralelas, unha con letra redonda e outra con cursiva. Trátase dunha defensa da heteroxeneidade e do
dereito a pensar libremente e a exercer a liberdade individual. Os textos xorden da imaxinación da protagonista despois de
contemplar unha estatua de pedra e un misterioso home nunha biblioteca, respectivamente.
- Inmaculada López Silva, “Nome clave: Héitor”, pp. 39-47.
Un narrador omnisciente en terceira persoa cóntanos as angurias de Héitor cando descobre que todas as persoas desapareceran
da terra e que era el o único ser humano con vida. Ademais de relatar as súas interpretacións dos feitos, cóntase como desconfía
dun can abandonado que atopa na cidade e que se converte no seu principal inimigo. Finalmente, dásenos a coñecer que todo
foi un experimento médico.
- Marcos Antonio Vázquez Fernández, “O lago de pétalos de rosa”, pp. 49-55.

Relato fragmentario de ambientación mariña no que, a través dun narrador en terceira persoa, se dá conta dun encontro amoroso
no mar.

Cóntanos, a través dun narrador en terceira persoa, a ruptura dos amores entre Merlín e a fada Nimue. Con moita descrición da
mesta fraga, achéganos ao ambiente cabaleiresco e provoca que o lector dubide entre a realidade e a fantasía.
Ano 1997.

- Ilda Luaces Torre, “Unha princesa, unha aventura, dous destinos” (Iº Premio), pp. 59-74.
O relato gañador da edición de 1997 pretende rachar coas características propias dos contos de príncipes. Neste caso é unha
princesa a que ten que superar unha serie de probas que lle chegan da man de seres fantásticos para conseguir a súa felicidade.
Está contado dende a terceira persoa narrativa e resultan salietábeis os xogos lingüísticos con efecto humorístico.

- Xabier Fernández Calvo, “Loita” (IIº Premio), pp. 75-80.
O segundo premio da edición de 1997 foi para este relato contado en primeira persoa por un coidador dun centro de
diminuídos. O narrador céntrase na figura de Alfredo, un dos internos co que se identifica e co que acaba tendo unha
importante relación.

- Mónica Domínguez Pérez, “Palabras perdidas” (IIIº Premio), pp. 81-88.
Un relato en primeira persoa e ambientado nas Rías Baixas valeulle á súa autora o terceiro premio na edición de 1997. Trátase
dun mozo que descobre uns libros abandonados e escritos nunha lingua descoñecida, que ao final resulta ser o galego. Co relato
preténdese facer unha chamada de atención sobre a importancia de conservarmos a nosa cultura e a nosa lingua, ademais de
informar dos perigos que a axexan.
- Margarita Fernández Bañobre, “Manantío”, pp. 89-95.
Nun ambiente tórrido de verán desenvólvese este relato no que un narrador-protagonista en primeira persoa conta o tiroteo que
sofre o seu irmán. As condicións climáticas extremas condicionan a veracidade do relato, e favorecen que o lector quede coa
dúbida de estar diante de feitos reais ou imaxinarios.
- Tania Varela Varela, “Síntoo meu rei”, pp. 97-105.

Este relato que lle valeu á súa autora unha mención especial do xurado no ano 1997 é a historia dunha vinganza. A moza
protagonista víngase, en soños, dun antigo noivo que se caracteriza polo seu requintado gusto e polo desprezo cara aos demais.

Ano 1998.

- José Manuel García Rúa, “Hamaho” (Iº Premio), pp. 109-116.
Despois de explicar as súas orixes e a súa relación con moitos coñecidos personaxes fantásticos da literatura, Hamaho cóntanos
a súa historia en primeira persoa. Trátase dunha vida chea de aventuras e de viaxes, de percorridos “en busca de esencias, de
sentimentos, de claves que me axudasen a desvelar as miñas continuas dúbidas”.
- Xermán Darriba Barba, “Aurelio de Pedreiras” (IIº Premio), pp. 117-125.
O segundo premio da edición de 1998 é un relato no que un narrador omniciente clásico nos achega á historia de Aurelio, un
home viúvo que vai atopar unha excelente compañía na súa cadela Laika. Así, coñecemos as aventuras que viven xuntos, o
enfrontamento a inimigos, a intelixencia de Laika, as curas á que ten que ser sometida para librarse do “mal de lobos”, etc.

- Fernando Federico Feal Ardao, “A derradeira excursión da Santa Compaña” (IIIº Premio), pp. 127-134.

Relato no que Manolo Novoa nos conta a súa existencia dende que finou en accidente de circulación. Con bastantes xogos
humorísticos preséntanos aos seus compañeiros de cemiterio e as actividades cotiás que alí realizan; partidas de cartas, festas,
excursións a Santiago e a Santo Andrés de Teixido, paseos formando parte da Santa Compaña. Tamén comenta as dificultades
polas que pasa cando atopa un vivo.
- Gazali Shehareh Rey, “Á sombra de Kabul”, pp. 135-139.
Unha muller afgana é a protagonista deste curto relato. Cóntanos a súa dedicación ao home e aos fillos, a ausencia total de
liberdade e a entrega absoluta á relixión. Tamén se fai eco da resignación coa que vive e das esperanzas nun futuro mellor.

- Yago Valverde Alonso, “A serventa”, pp. 141-149.

Un narrador omnisciente cóntanos en terceira persoa a chegada dunha sirventa a unha casa na que tiña que desenvolver un
traballo inhumano e perfectamente planeado pola señora da vivenda. As esculcas que realiza a protagonista lévana a descubrir
unha chea de cadáveres agochados en sacos no soto da casa, destino final de anteriores sirventas e tamén tráxico final preparado
para ela.
Ano 1999.

- Eva Moreda Rodríguez, “O amor galego de Galván” (Iº Premio), pp. 153-159.
O relato gañador da edición de 1999 é a historia dos últimos momentos do cabaleiro Galván en Galicia. Recóllese a súa última
noite cunha rapariga galega e os momentos previos a marchar cara a Irlanda, nos que un vello petrucio lle pide que deixe o
Santo Graal en terras galegas para así conseguir a súa redención. Contado dende a terceira persoa omnisciente, o relato está
escrito no ton elevado característico das obras de cabalerías.
- Beatriz Lorenzo López, “Intercambio” (IIº Premio), pp. 161-166.
Unha moza universitaria é a narradora protagonista desta historia que mereceu o segundo premio na edición de 1999. Conta a
extraña relación que mantivo cun compañeiro de clase chamado Fermín Bao; un rapaz solitario e entrovertido do que se acaba
namorando mesmo tendo pesadelos con el. O relato remata coa morte deste mozo e coa perda da visión da narradora.
-Adrián Martín Prieto, “Tres ou catro vacas mortas, estiñadas e cheas de formiga na beira da corredoira nova” (IIIº Premio), pp.
167-177.

O relato que mereceu o terceiro premio na edición de 1999 ten como tema central a morte, pero dun xeito desprovisto de todo
dramatismo. Dende as mesmísimas instancias divinas coñecemos cómo actúan os axentes da morte, como actuaban en época
pasadas e mesmo na actualidade, xa que o mundo da comunicación electrónica tamén chegou a quen ten poder sobre as vidas
humanas.
- Beatriz López Lorenzo, “Consecuencias dunha espera”, pp. 179-186.
Relato que conseguiu unha mención especial do xurado na edición de 1999. Expóñense as dúbidas de Gabriel, un mozo de
Ourense en boa posición económica, sobre a súa posíbel mudanza de traballo para París e para a súa amante Margot ou a súa
permanencia na capital das Burgas coa súa noiva Amanda. As impresións dos protagonistas ao respecto chégannos a través das
súas propias voces. Finalmente, é unha moeda a que decide o futuro de Gabriel.
- Tania Ruano Iglesias, “Unha vida de...”, pp. 187-194.
O protagonista desta historia é un can chamado Risco, condición canina que non coñecemos ata o final do relato. Cóntanos en
primeira persoa as súas orixes no seo dunha parella separada e a súa chegada como adoptado a unha casa. O cerne do relato está
ocupado pola narración da súa fuxida da casa na procura de aventura, unha experiencia nada agradábel que se resolve co
regreso á casa adoptiva.

Ano 2000.
- Beatriz Lorenzo López, “A moza do cine Avenida” (Iº Premio), pp. 197-203.
O relato gañador da edición do ano 2000 recolle o ambiente da tasca do tío Tomeu na capital das Burgas. Un narrador en
primeira persoa cédelle a voz a Camilo Veiga que conta a historia de Manolito Rúa, un curioso personaxe que se volveu tímido
e retraído dende que lle desapareceu a súa noiva Pura. Despois de relatar a historia coñecemos a confesión do autor da morte da
moza.
- Samuel Solleiro González, “A tumba dos loitadores” (IIº Premio), pp. 205-212.
O relato que acadou o segundo premio na edición do ano 2000 está estructurado en tres partes numeradas con romanos. Na
primeira preséntase o ambiente dun laboratorio no que se acaba de elaborar a primeira rosa de xeito artificial. No segundo
descríbese unha escena bélica, chea de humorismo, na que un coronel dispara unha orquídea no canto dunha bala. Finalmente, a
terceira historia é a do señor Xosé, un home que vive feliz coas súas plantas ata que unha delas lle causa a morte ao dispararlle
unha bala.
- Adrián Martín Prieto, “A sombra dunha manada de moscas” (IIIº Premio), pp. 213-221.

Este relato centrado en diversas formas de medo conseguiu o terceiro premio na edición do ano 2000. Trátase dun texto no que
se introducen varias voces narrativas e historias distinta; unha sobre casas que sangran misteriosamente, outra dunha morte
durante unha rodaxe cinematográfica. No final, compróbase como o obxectivo é reflexionar sobre o mundo do medo e do
misterio.
- María do Carme Martínez Baleirón, “Morrer non doe”, pp. 223-229.
Relato de terror contado dende a voz narradora dunha primeira persoa protagonista dos feitos. O que inicialmente era un
pesadelo coa presencia de monstros e de crimes sanguentos vaise convertendo en realidade ou en sucesión de soños, moi
relacionados co estado cataléptico. A moza protagonista é consciente e sofre o mesmo trato que observara no soño. É salietábel
a dosificación da historia ao longo deste relato que lle valeu á súa autora unha mención especial por parte do xurado.

- Beatriz Lorenzo López, “A Perla”, pp. 231-238.

Neste relato ambientado na ría de Vigo cóntase como os mariñeiros da Chalupa Xoana levan a cabo un día de faena no que
atopan unha pérola dentro dunha ostra. Os dous protagonistas da historia son O Camisas e O Capataz, o primeiro cunha filla
enferma e o segundo con problemas co fisco. Despois da xornada de traballo deciden que o tesouro atopado se destine á
curación da filla do Camisas, antes de destinalo a evitar o cárcere para O Capataz.

Lourenzo González, M., O que é a vida, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, nº 54,
abril 2001, 181 pp. (ISBN: 84-8302-633-3).
Novela urbana e de acción na que Manuel Lourenzo González (Vilaboa, Pontevedra, 1955) nos leva, por medio dun narrador
omnisciente en terceira persoa, a unha cidade galega actual para relatarnos unha semana das vidas dunha galería de personaxes.
De feito, a obra estructúrase en once capítulos que teñen por título unha hora dun día da semana, dende o luns ás 12,45 ata o
luns seguinte ás 14,55. Asistimos á narración paralela das vidas de dous axentes de policía, Palmeira e Santos, e de Teodoro
Sánchez Miranda, un adolescente repartidor de pizzas que se converte non protagonista principal da novela. Teo Runner, como
se fai chamar este mozo, está farto de ser explotado no traballo, tenta imitar aos seus heroes cinematográficos cando reparte a
mercancía pola cidade e, finalmente, con Lena atopa o amor e tamén o diñeiro, ao ser un dos agraciados con varios millóns de
euros nun sorteo. A parella de policías é protagonista dunha serie de enganos, vinganzas, líos amorosos, infidelidades, que
conducirán á morte dun deles e da súa antiga parella. O que é a vida ten un desenlace aberto, xa que descoñecemos se Teo
Runner morre atropelado por Palmeira e Santos, como se dá a entender no penúltimo capítulo, ou consegue levar a cabo os seus
soños. Abórdanse nesta obra moitos temas problemáticos da sociedade actual: a precariedade laboral, as separacións
traumáticas e violentas, os embarazos non desexados e o culto á imaxe e ao mito, entre outros, tratados dun xeito áxil e cunha
linguaxe coloquial.

Miranda, Xosé, Feitizo, ilust. Fernando Ruibal Piai, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, nº
109 (de 11 anos en diante), 2001, 68 pp. (ISBN: 84-8302-623-6).
Relato de Xosé Miranda (Lugo, 1955) estructurado en trece capítulos, chamados “esconxuros” e titulados. A protagonista da
historia, Marta, é unha adolescente que loita por defender os seus dereitos a ter unha vida normal, propia da súa idade e
completamente oposta á que lle propón a súa nai, Xoana, unha bruxa que intenta, por todos os medios, que a súa filla siga os
seus pasos. Marta, pola contra, prefire ir á escola e facerse moza de Ricardo, antes que ter o poder para facer esconxuros
máxicos ou voar nunha vasoira. Ao final da historia, ámbalas dúas, nai e filla, conseguen os seus propósitos: Marta casa con
Ricardo e Xoana cédelle os seus poderes á vasoira e libérase, deste xeito, dunha vellez e unha morte atormentadas por non ser
capaz de traspasar os seus poderes máxicos.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Feitizo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 205, 21 abril 2001, p. 2.
Síntese argumental desta obra que se completa cun percorrido bibliográfico-cronolóxico polos libros publicados por Xosé
Miranda.

Miranda, Xosé, Antonio Reigosa e Xoán Ramiro Cuba, Contos de animais, I/Contos de animais, II,
ilust. Manolo Uhía/Xosé Cobas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Cabalo Buligán, nº9/nº 10, abril
2001, 70 pp./64 pp. (ISBN: 84-8302-635-X)/(84-8302-636-8).
Volume no que se recollen dezanove contos de animais tomados da tradición oral e recompilados por
Xosé Miranda (Lugo, 1955), Antonio Reigosa (Mondoñedo, 1958) e Xoán Ramiro Cuba (Lugo, 1958). O
volume remata cun apéndice de notas, no que se explica a orixe dos contos, as distintas versións de cada
un deles e a tipoloxía á que pertencen segundo as clasificacións de varios especialistas e estudiosos das
funcións dos contos tradicionais. A seguir, reprodúcense os contos: “O lobo e o raposo, pastores” e “O
can e a carne”, de Xosé Miranda; “A raposa come troitas”, “A pesca co rabo”, “Marica arteira vai
cabaleira”, “Tanta castaña”, “O lobo gasta sombreiro”, “O engano no reparto da colleita”, “Os bautizos
da raposa”, “Os dous baldes”, “A vaca co lobo a rastro”, “O raposo arrogante” e “Revírate, meu rabo”, de
Antonio Reigosa e, por último, “A raposa e a águia”, “O can, o raposo e o queixo”, “O lobo fártase na
adega”, “O raposo fai o morto” e “O lobo e a raposa van ó mel”, de Xoán Ramiro Cuba. No segundo
volume recóllense contos protagonizados por animais tomados da tradición oral que, coma no caso
anterior, se ofrecen unhas notas ao final do libro, nas que se clasifican os contos, segundos as diferentes
tipoloxías existentes. Así mesmo, cítanse as orixes de cada un deles e as distintas versións que se
coñecen. Nesta ocasión, Xosé Miranda adaptou “O oso, o lobo e a raposa”, “O rato do souto e o rato da
casa”, “O lobo busca o seu almorzo”, “O lobo e os coellos do raposo”, “O raposo e o galo”, “O lobo e os
sete cabritiños” e “O carneiro e o gato”; Antonio Reigosa adaptou “O raposo, o home e o burro”, “O
raposo come o queixo”, “A raposa e as uvas”, “Raio, cirola”, “O convite”, “Volva pola roupa”, “A lei
nova”, “Como fan os

raposos para desfacerse das pulgas”, “Xa tiña que ir a Ourense, dixo o raposo” e “O raposo mata a fame”.
Por último, Xoán Ramiro Cuba adaptou os seguintes contos: “A lebre e os cans”, “Dáme de comer ou
mátame axiña”, “Tres caracois e unha empanada” e “O sapo traballador”.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Contos da tradición oral galega”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 230, 13 outubro 2001, p. 2.
Informa do contido das entregas de Contos de animais I e II, coas que se tenta encher o baleiro no coñecemento dos nosos
contos e fábulas protagonizados por animais, moitos dos cales andaban dispersos en publicacións, xeralmente pouco coñecidas.
Indica que ve a luz froito do proxecto “Cabalo buligán”, unha iniciativa única en Galicia de recuperación e recreación da
literatura de tradición oral, e que recolle textos recreados por Xosé Miranda, Antonio Reigosa e Xoán R. Cuba. Remata
sinalando un bo número de títulos dos relatos recollidos.

Miranda, Xosé e Antonio Reigosa, Contos fantásticos, I/Contos fantásticos, II, ilust. Marta
Riera/Ánxeles Ferrer, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Cabalo buligán, nº 11 e 12, setembro 2001,
64 pp./61 pp. (ISBN: 84-8302-675-9)/(ISBN: 84-8302-676-7).
“Cabalo Buligán” presenta agora dous novos volumes cos títulos Contos Fantásticos I e II, que lle dan continuidade aos oito
primeiros números da colección –Contos marabillosos I, II, III e IV e Contos de maxia I, II, III e IV– e que pretenden seguir
recollendo a tradición oral de Galicia. En Contos Fantásticos I, a encargada das ilustracións foi Marta Riera e os textos
reelaborados por Xosé Miranda (Lugo, 1955) son os seguintes: “A carne de sepultura”, no que se relata cómo unha vella acaba
sendo enterrada cun home rico xa morto ao que lle pretendía roubar as súas xoias; “O pastor e a cobra”, que recolle a historia
dun pastor que consegue desfacer o encantamento que levara a unha fermosa moura a converterse nunha serpe; “A xemelga
fermosa e a fea”, no que se conta cómo a xemelga fea se transforma nunha bonita moza coma a súa irmá e casan con cadanseu
príncipe; “A machada caída no río”, que narra o acontecido a un leñador, que por ser honrado, é premiado por unha moura; “A
pel de piollo”, que recolle a historia dun labrego que consegue saber que o vestido do rei é de pel de piollo e superar outras
probas, coa axuda de Sorberríos, polo que se merece a man da filla do rei; e “A regadora de asubiotes”, no que se conta cómo
unha moza namora ao príncipe cando vai regar os asubiotes e logo cómo o cura dunha enfermidade. Por outra parte, Antonio
Reigosa (Mondoñedo, 1958) reelaborou os seguintes contos: “Os chepudos e as bruxas”, que acolle a historia dun pobre
chepudo que, logo de axudarlle ás bruxas a facer o reparto dos días do ano; “O vello e a morte”, no que se relata como un vello
se disfraza de neno por temor á morte e esta vén buscalo como neno que é, posto que xa levou moitos vellos; “A illa do sal”,
que acolle a historia que

explica a orixe salgada do mar; “A vella do feixe”, na que se narra cómo un mozo consegue o amor dunha moza, despois de
seguir os consellos dunha vella; “Os tres irmáns”, que relata cómo a cobiza de dous irmáns con repecto ao irmán máis novo,
que tanto os axudara, os leva á súa destrucción; “Gran de millo” é o nome do protagonista desta historia que, a pesar da súa
pequenez, logra salvar diversas dificultades e facerse cos cartos duns ladróns; e “Pericoello e Pericoella”, no que se narra cómo
unha nai mata ao seu fillo para guisalo e darllo de comer ao seu pai, e cómo a súa irmá, seguindo o consello da virxe, enterra os
ósos do seu irmá dos que brotará unha laranxeira que só a ela lle dará o seu froito. Os Contos fantásticos II están ilustrados por
Ánxeles Ferrer (Valdeorras-Ourense, 1957) e Xosé Miranda (Lugo, 1955), versionou os seguintes relatos: “O olláparo” que
recolle o acontecido a un fraile que consegue liberarse das gadoupas dun xigante que pretendía comelo; “Os seis compañeiros
que todo o conseguen”, no que se relata cómo unha serie de personaxes cunhas propiedades sobrenaturais se van xuntando e
conseguen facerse cunha gran fortuna; “As dúas nenas” acolle a historia da fillastra que pola súa bondade é premiada cunha
estrela na fronte, mentres que a soberbia da súa irmá é castigada cun corno; “Apio” é o nome dunha bonita moza que por unha
promesa feita polos seus proxenitores cando cumpre os 15 anos é levada por un mago, que a encerra nunha torre da que é
salvada polo fillo do rei, que a fai a súa esposa; “Os avisos da morte”, no que se relata o sucedido a un home que lle reprocha á
morte que non o avisara un mes antes de que viñera a buscalo, segundo tiñan pactado, ao que a morte lle contesta se co seu pelo
branco ou a perda da súa forza, non tivera avisos suficientes; e “As linguas dos animais”, no que se narra cómo un home lle
perdoa a vida a unha cobra e recibe a cambio o don de entender as linguas dos animais. Por outra banda, Antonio Reigosa
encargouse de versionar os contos de “O anano é o xigante”, no que se relata cómo un anano coa súa astucia consegue enganar
a un xigante; “Quero entrar onde entre o meu gorro” recolle a historia dun home que consegue entrar no ceo metendo o seu

gorro dentro, polo que San Pedro lle ten que dar acceso, porque lle prometera que podería entrar onde entrase o seu gorro; “Ó
ceo só entran cabaleiros”, no que se conta cómo unha monxa se disfraza de cabalo para poder entrar xunto a un cabaleiro no
ceo, pois houbo unha época na que só a estes lle estaba permitido entrar; e “O lobo da xente” no que se relata a historia daquela
moza que por mor dunha maldición se converte nunha loba maligna e consegue desfacerse do encantamento por medio de
Anxo, o mozo co que chega a casar. Na parte final de cada un dos volumes preséntase un apartado de “Notas”, no que se dá
conta das versións que se seguiron nestes relatos, en qué publicacións foron recolleitos ou se acadaron fortuna literaria en certos
autores, entre outros aspectos.

Moreda Rodríguez, Eva, Emma Pedreira Lombardía, Alberto Rodríguez Díaz, Alba López López e
Raúl e Lois Pérez Diéguez, Veas verdes e catro contos máis, XVIIº Premio Ourense de Contos para a
Mocidade 2000, Ourense: Agrupación de Libreiros de Ourense/Casa da Xuventude de Ourense, febreiro
2001, 97 pp. (ISBN: 84-453-3007-1).
Volume no que se recollen o relato premiado no XVIIº Concurso de Contos para a Mocidade 2000, así como os catro accésits.
A obra vén precedida dun breve limiar no que os responsábeis do evento loan a calidade dos traballos que resultaron gañadores
e a todos aqueles que participaron. Os relatos son da autoría de:

- Eva Moreda Rodríguez, “Veas verdes” (Premio Ourense), pp. 11-30.
Relato no que se nos achega a unha historia tráxica na que a nena protagonista sofre a soidade e a repulsión por parte da familia.
Será da man dun home que aparece na súa vida que coñeza o amor pero que este se verá truncado por un tráxico e inesperado
final.
- Emma Pedreira Lombardía, “A través do corazón molusco” (Accésit), pp. 31-48.

Preséntasenos a Lobelia, unha nena que sofre de soidade e que renuncia a sentir, ata o momento no que coñece ao mariñeiro
Amaro e recupera a capacidade de amar. A unión de dous corazóns solitarios que se atopan e acaban por necesitarse
mutuamente é o fío conductor.
- Alberto Rodríguez Díaz, “Caeu a noite” (Accésit), pp. 49-70.
Historia de dous amigos, Xan Malvís Segundo e Serafín Valado, unidos por un destino fatal. As súas ideas liberais farán que
teñan que sufrir un agachamento durante a Guerra Civil, cun desenlace tráxico porque ambos son do bando dos perdedores e
deixaron atrás moitas cousas.
- Alba López López, “Paranoia” (Accésit), pp. 71-77.
Relátanos as vivencias dunha rapaza que queda durmida mentres se resgarda da choiva. A narración é un continuo xogo de
sensacións no que o lector perde a conta de se está ante un soño ou ante un feito real.
- Raúl e Lois Pérez Diéguez, “Pantomima” (Accésit), pp. 79-91.

Ambientado en escenarios que fan lembrar as antigas obras grecolatinas, ten como tema central a codicia, simbolizada polo
roubo nun xardín duns froitos e que nos remite ao paraíso perdido de Adán e Eva.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Veas verdes e catro contos máis”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 237, 1 decembro 2001, p. 2.
Alude a Veas verdes e catro contos máis, que “recolle os relatos gañadores do Premio Ourense de Contos para a Mocidade
2000”. Comenta brevemente o conto gañador e cita os catro accésits: “A través do corazón molusco”, de Emma Pedreira; “Caeu
a noite”, de Alberto Rodríguez; “Paranoia”, de Alba López; e “Pantomima”, de Raúl e Lois Pérez.

Mosteiro, Carlos, Manual de instruccións para querer a Irene, IIIº Premio Abril de narrativa para xoves,
ilust. Serxio Suárez, Vigo: Editorial Galaxia, col. Sete mares, nº 14, xuño 2001, 194 pp. (ISBN: 84-8288455-7).
Primeira novela de Carlos Mosteiro (Xeve, 1955), coa que obtivo o IIIº Premio Abril de Narrativa para Xoves. A obra comeza
cun prólogo de Irene Santiso Maneiro, protagonista da historia. A continuación, empeza a narración, estructurada en vintedous
capítulos numerados, que conta as aventuras dunha adolescente chamada Irene, dotada cuns poderes mentais especiais: a
telecinesia. Ao longo da historia, Irene loita contra os seus poderes e desexa converterse nunha nena normal, que asiste ás clases
no instituto, ten unha panda de amigas e está namorada dun dos rapaces do grupo, describíndose a iniciación no amor e na dor da
adolescente. Ao final, a vida de Irene, que pasou por momentos bastante difíciles trala separacións dos seus pais, parece que
volta ao seu cauce e se encamiña cara a un futuro prometedor.

Recensións:
- F. Martínez Bouzas, “Non entendemos a Irene”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 97, 3 outubro 2001, p.
3.

Comeza Bouzas cualificando de subliteratura o libro de Carlos Mosteiro, malia ter acadado o “III Premio Abril de Narrativa
para Xoves”. Logo de facer unha breve reflexión sobre o agromar continuo de productos literarios infantís e xuvenís en galego,
xustifica a súa crítica no convencemento de que o feito de falar dos problemas e o mundo que arrodea aos adolescentes non é
abondo para escribir boa literatura xuvenil, e sinala a ausencia dunha trama sólida que tire do interese dun suposto lector novo.
Finalmente lamenta a baixa calidade da obra neste senso por considerala un mal instrumento en aras de fomentar o interese pola
literatura galega nos lectores iniciais.
-Francisco Martínez Bouzas, “Simulacro de novela iniciática”, Guía dos libros novos, nº 33, “Literatura xuvenil”, outubro
2001, p. 29.
Comeza explicando que o título, moi rechamante, non ten moito que ver co contido. Seguidamente, afirma que o tema, o da
vida cotiá nos institutos, se está a converter nun tópico dentro da literatura galega. Acha que Mosteiro presenta unha linguaxe
achegada á que usa a xente nova, que fala dun triángulo amoroso entre adolescentes ou que emprega estructuras narrativas
sinxelas pero coida que iso non abonda para que a xuventude se enganche á literatura galega. Para iso, ve necesario un aumento
de calidade literaria. Non obstante, valóralle que non se deixe levar polo didactismo e mais que non edulcore a realidade mais
critícalle tamén un argumento demasiado frouxo.

- C. S., “Manual de intrucciones”, El Cultural, “Juvenil”, 26 decembro2001-1 xaneiro 2002, p. 20.

Despois de citar o nome das editoriais que fan o esforzo de publicar o Premio Abril, céntrase no comentario da obra gañadora
da última convocatoria, Manual de intrucciones para querer a Irene, de Carlos Mosteiro. A seguir, comenta que moitos son os
méritos literarios e non literarios desta novela. Entre os primeiros, destaca o seu estilo que sabe ser poético sen cargar as tintas,
a magnífica dosificación da intriga e a creación dos seus personaxes tan reais coma interesantes. Por outra parte, entre os non
literarios, salienta o feito do autor ser mestre e de saber, polo tanto, os resortes que deben moverse na ficción para manter a
fidelidade do seu público.
- Mª Jesús Fernández, “Manual de instrucciones para Irene”, CLIJ, Nº 144, “Libros/Novedades”, decembro 2001, p. 70.

Primeiramente salienta que esta segunda obra do autor mereceu o Premio Abril de Editores Asociados e o Corte Inglés. Logo
encadra o relato nos que mostran a problemática dos adolescentes e conta a historia que se relata. Finaliza cualificando esta
historia de aprendizaxe cun final novidoso no que se aclaran puntos escuros da trama, onde a ficción se encara coa realidade e o
creador debe responder pola súa condición de “omnipotente demiurgo”.
Referencias varias:
-B. L., “O pontevedrés Carlos Mosteiro, primeiro gañador galego do Premio Abril de Literatura”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 28 abril 2001, p. 63.

Dá conta de que Carlos Mosteiro, mestre na escola da Pobra do Caramiñal, é o gañador da IIIª edición do Premio Abril de
Literatura. Sinala que xa tiña publicada a obra O día que Miguel Indurain pasou por Gonderande (1999), que nesta
convocatoria se impuxo a outros trinta e oito orixinais e recolle as palabras do galardoado nas que expresa a súa sorpresa e a
importancia de que a súa obra se traduza a tantas linguas. Salienta a envergadura do premio e o recoñecemento persoal, a
afirmación de que a obra é válida e finalmente alude ao contido, do que apunta que o final é esperanzador e que a literatura
galega adoece de lectores pero non de creatividade e valía.
- Carmen Villar, “Maxia e literatura teñen que camiñar xuntas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 29 abril 2001, p. 51.
Comeza a entrevista cunha breve referencia á obra, ao autor e ao premio. A seguir, Carlos Mosteiro fala de que é posíbel que a
súa profesión de docente lle ofreza máis posibilidades de coñecer mellor aos rapaces pero non considera isto imprescindíbel.
Tamén fala dos prexuízos que tivo cara a literatura infantil e xuvenil que cambiou despois dalgunha lectura e hoxe considera
que é literatura só acotada polo “campo”. Fala do tema da súa obra, de que non llo recomenda aos seus alumnos e de que é
difícil vivir da literatura, cousa que a el non lle gustaría.
- Concha Pino, “A literatura para xoves non é un xénero menor nin é fácil”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 xuño 2001,
p. 33.

Despois de dar unhas notas sobre o premio: contía, número de obras que concursaron e presentación en Compostela da obra
gañadora, céntrase nunha entrevista ao autor gañador quen considera que na obra non se dan instruccións, simplemente é un
triángulo amoroso no que aparece a maxia e moitos adultos que rodean ao grupo de adolescentes. Fala en definitiva da
historia que se conta: da crise de Irene agudizada pola separación dos pais e polo descubrimento de ser telequinésica (que
move as cousas sen control); tamén de que ser mestre axuda a escribir para este lectorado; do libro anterior; do importante
que foi para el gañar o premio e de que pensa asentar nesta literatura na que comezou a publicar agora pero que é unha
práctica moi anterior.
- AFA, “Instruccións de Mosteiro”, O Correo Galego, “AFA”, 8 xuño 2001, p. 32.
Comeza este comentario lembrando unhas palabras de Günter Grass referidas ao proceso de escribir coas que comeza esta obra.
A seguir, dise que esta obra foi traducida ao castelán, catalán, vasco, aragonés e bable por ser un premio da Fundación Ámbito
Cultural de ElCorte Inglés e Editores Asociados. Refírese a outra publicación do autor, O día que Miguel Indurain pasou por
Gonderande (1999), que xa vai pola segunda edición. Dá unhas notas biográficas como que é mestre de profesión na Pobra do
Caramiñal e reflicte comentarios sobre a obra de Damián Villalaín que a considera de “iniciación”, que primeiro concibiu aos
personaxes e logo a historia que ían vivir, e consideracións sobre a creación literaria. Remata dicindo que o autor comezou esta
obra en 1994 e que mentres a “rumiaba” gañou o concurso de relatos O Facho con A segunda hora da tarde; e que o espírito do
premio gañado agora arrinca do pluralismo territorial, fala da dotación e da posíbel subida dela.

- F. Franco, “Carlos Caneiro recibe el III Premio Abril de Narrativa para Jóvenes”, Faro de Vigo, “Ceniza y diamantes”, 8 xuño
2001, p. 56.
Dá conta da entrega do premio de tres millóns de pesetas a Carlos Mosteiro pola súa obra Manual de instruccións para querer a
Irene, contía que conleva o Premio Abril de Narrativa. Sinálase que outra das compensacións é a de ver publicada a obra en
todas as linguas oficiais do estado e mesmo ao aragonés e asturiano. Indica que en galego será Galaxia a editorial encargada da
publicación.
- Raquel Monge, “El cómic casi ha desaparecido, pero el CD-Rom podría suplirlo en parte”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 10
agosto 2001, p. 18.
Ademais de reproducir unha entrevista co debuxante Francisco Ibáñez, tamén se fai eco da presentación das bases do concurso
de literatura infantil “Lecturas” por Fina Casalderrey, quen di que está moi satisfeita da acollida que están a ter as súas obras,
motivada en parte pola sinxeleza da súa prosa. Asemade, faise eco da opinión de Carlos Mosteiro sobre a problemática de que a
literatura infantil dependa das escolas e teña ao mestre como “filtro”, porque como primeiro lector del depende o chegar aos
rapaces. Referíndose ao seu estilo considera que está cheo de humor e de sucesos máxicos, como moi ben se reflicte en Manual
de instruccións para querer a Irene.

- M. Blanco Rivas, “Manual de instruccións para querer a Irene”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 232, 27 outubro 2001,
p. 2.

Trázanos a trama argumental desta novela, a primeira de Carlos Mosteiro, gañadora da terceira edición do Premio Abril de
narrativa para a Mocidade, que conta a iniciación no amor e na dor dunha rapaza de catorce anos que, ademais, vén de facer un
terrible descubrimento sobre si mesma.

Navaza, Gonzalo, Santos e defuntos, ilust. Ramón Trigo, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. A letra
dormente, decembro 2001, 52 pp. (ISBN: 84-8302-722-4).
Relato longo de Gonzalo Navaza (Lalín, 1957) no que un narrador en primeira persoa nos traslada a súa experiencia persoal de
reencontro cun familiar emigrado ao Brasil pouco despois da Guerra Civil e co que se atopa a través dun programa de
televisión. Relátase como a familia vive con expectación o posible reencontro con Amadeo, irmán do seu defunto pai, que leva
máis de cincuenta anos no Brasil e que sofre unha amnesia causada por un accidente. Producido o encontro no programa
televisivo, vólcanse con el ata que volve ao Brasil e se perde de novo o contacto. Na busca unha vez máis do suposto tío
Amadeo, o protagonista descobre que é un impostor que se fixo pasar por el para cobrar unha inexistente fortuna familiar. Entre
a ironía e a risa critícase os programas televisivos que empregan as emocións e os sentimentos das persoas para acadar
telespectadores, ademais da picardía que se agocha detrás de moitas historias, todo isto acompañado polas ilustracións de
Ramón Trigo (Vigo, 1965).

Núñez, Marisa, Lucinda e o inspector Vinagre, ilust. João Caetano, Pontevedra: Kalandraka Editora, col.
Demademora, abril 2001, [46 pp.]. (ISBN: 84-8464-072-8).
Marisa Núñez achégase á historia e aventuras dunha vagabunda chamada Lucinda que, cansa de vivir soa na aldea, decide
transladarse á cidade máis próxima. Deste xeito, Lucinda inicia o camiño acompañada da súa burra vella e dun carromato “algo
escangallado”. Na cidade, para atraer á xente e poder facer amigos, decidiu preparar melindres e chocolate, cos que convidou a
todos os que se acercaban. Sen embargo, o inspector Vinagre, coas súas prohibicións ridículas, estropeou todos os intentos de
Lucinda por coñecer xente. Ao final da historia, os nenos e nenas da cidade déronlle unha lección ao inspector e conseguiron,
non só que deixase de prohibilo todo, senón que se asociase con Lucinda e lle axudase a preparar os melindres e o chocolate.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Reflexión sobre o poder da palabra”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 209, 19 maio 2001, p. 2.
Resume, de inicio, as andanzas da vagabunda Lucinda e o inspector Vinagre, cos que Marisa Núñez fía un conto “de excelente
simbiose entre texto e ilustración” e de lectura politicamente incorrecta que “reflexiona sobre o poder da palabra”.
Precisamente, cre que ese debería ser o papel dos libros destinados aos máis novos para influír positivamente

sobre eles. Tamén lembra que a autora xa ten publicado dous títulos en Kalandraka, A Cebra Camila (1999) e O pito Cairo
(2000), e que João Caetano acaba de gañar o IIº Premio Nacional de ilustración portugués.

Oli, Aníbal quere encoller, ilust. Ramón Trigo, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, nº 107 (de
9 anos en diante), 2001, 60 pp. (ISBN: 84-8302-624-4).
Coñecemos nesta obra de Oli (Xosé Manuel González, Cangas do Morrazo, 1961), ilustrada por Ramón Trigo (Vigo, 1965), a
teima dun neno chamado Aníbal que quere ser tan pequeno coma para furar na terra e ver que se esconde dentro dela. Son
moitos os experimentos que realiza para conseguir o seu propósito, dende meterse na lavadora por ver se encolle coma o xersei
de súa nai ata acudir ao curandeiro Brais, o Carrañón, para ver se lle axuda. Estas tentativas saen mal, do mesmo xeito que as
que virán despois e que comezan a provocar a desconfianza entre os demais nenos do colexio. Un dos últimos recursos que
emprega é deixar de comer, pero desesperanzado ve que cada vez medra máis malia o mal que se sente e os efectos no seu
corpo da falta de inxerir alimentos. Finalmente, súa nai decide cociñar o seu prato favorito ao que non logra resistirse e acaba
por comer, pero non por iso deixa de aproveitar calquera ocasión para introducirse en lugares ou cousas pequenas co afán de ser
máis pequeno. Pasado un tempo, esta teima quedará atrás, substituída pola elaboración dun terrario no que observar qué fan
animaliños que viven dentro da terra como formigas, vermes e bichos, porque nada pode contra o feito de medrar.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Aníbal quere encoller”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 209, 19 maio 2001, p. 2.

Resume o argumento da obra da que destaca que é unha “abraiante cadea de situacións”, e na que o humor se converte en
auténtico protagonista.

Pereira, Mario, Contos para Manuela, ilust. Sandra Fernández Carmelo, Santiago de Compostela:
Edicións Obradoiro/Alfaguara/Grupo Santillana de Ediciones, col. Infantil-Xuvenil (a partir de 12 anos),
marzo 2001, 125 pp. (ISBN: 84-8224-409-4).
Recompilación de quince contos de Mario Pereira. Tal e como afirma o autor no prólogo, cada conto ten tres finais diferentes
porque, “como me aprendeu don Gianni Rodari, un conto con tres finais son tres contos e pico”. A seguir, reprodúcense os
contos: “Blum, o iglú”, “Frin, o grilo”, “O mirasol Xir”, “A pedra Sela”, “Unha palabra”, “A tartaruga do corazón”, “Pito
Cairo”, “A aguia e a toupa”, “Home azul”, “O mundo de Rabelo”, “Tigre Antón”, “O peixe Glus”, “Oio, o ferrollo”, “Ur, o
guerreiro manso” e “Ramón e o burro do alcalde”. Para rematar, o autor ofrece un apéndice titulado “Os meus finais
preferidos”, no que dá a súa opinión sobre cada un dos finais que aparecen nos distintos contos.

Pérez Pintos, Irene, Manu, ilust. Ramón Trigo, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Demademora,
outubro 2001, [36 pp.]. (ISBN: 84-8464-110-4).
O protagonista deste conto de Irene Pérez Pintos ilustrado por Ramón Trigo (Vigo, 1965) é Manu, un neno ao que lle gusta
afundir a cabeza na bañeira a pesar das advertencias da súa nai. Desta vez este feito causalle algúns problemas ao entrarlle auga
nos oídos e non ser quen de entender as cousas que a súa nai necesita da tenda. Así que a pesar do estraños que lle parecen os
mandados leva á casa cunha caca, dúas empanadas, tres quilos de arroz, catro remos, cinco castañetas, seis ovos, sete ratas, oito
luvas, nove paros e dez tellas. O conto bota man de estructuras enumerativas e de frases rimadas así como dun marcado ton
humorístico.
Referencias varias:
-M. Blanco Rivas, “Manu”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 233, 3 novembro 2001, p. 2.
Resume o argumento desta obra infantil, elaborada por Irene Pérez Pintos con ritmo e ton desenfadado, e que nos achega
o mesmo sentido do humor presente noutras obras da autora.

Pinto e Chinto, Suca, ilust. dos propios autores, A Coruña: Everest Galicia, col. Montaña Encantada
(primeiros lectores), abril 2001, [46 pp.]. (ISBN: 84-403-0420-X).
Breve relato fantástico no que os autores, Pinto e Chinto, se mergullan na historia dunha vila moi peculiar chamada Suca. O seu
verdadeiro nome é Geraselte de Turmirán da Bansuca e alí “as persoas, os animais, as plantas e as cousas todas son
desatinadas”. Entre outros feitos peculiares da citada vila están os peixes voadores, as quenllas que ladran, os cangrexos que
andan cara adiante, as laranxeiras que dan laranxas mondadas, unha figueira que dá figos secos, as roseiras que poden botar
calquera tipo de flor, os paxaros que intercambian as súas plumas, un río de auga rosa, o eclipse que provoca o sol cando, cada
tarde, se esconde detrás da lúa para poñerse o bañador, a planta que dá todos os ingredientes necesarios para facer unha
ensalada ou as ovellas que dan algodón.

Reigosa, Antonio, Resalgario, Premio Raíña Lupa 2000, ilust. Santiago Gutiérrez Gómez, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Merlín, nº 108 (de 11 anos en diante), 2001, 99 pp. (ISBN: 84-8302625-2).
Resalgario é o nome dun dos fillos máis novos do Demo Maior, que se converte no narrador-protagonista desta obra de Antonio
Reigosa (Mondoñedo, 1958). A novela está estructurada en catorce capítulos curtos, todos eles titulados, nos que este diaño,
que adopta figura humana, conta a súa viaxe a Compostela para visitar San Croques como castigo á súa desobediencia e á súa
fuxida do inferno. Nese percorrido ten que botar man a cotío da habelencia, sabedoría e astucia para librarse dos enganos ao que
o someten tanto os homes, coma os animais, e tamén os seres da ultratumba. Despois de moitas aventuras, non exentas de
humor, chega por fin a Compostela e alí namórase dunha moza, á que conquista gracias a un consello que lle enviara a nai por
carta. É tan forte ese sentimento que decide non regresar ao seu inferno natal cando o pai o vén buscar no día de San Bertomeu.
Tanto algunhas das aventuras narradas coma a propia forma de presentar os acontecementos ten moita influencia da literatura
de transmisión oral.
Referencias varias:
-CLIJ, “Los premios del año 2000”, CLIJ, nº 137, abril 2001, pp. 11-77.

Ver no apartado VII. 5. 2. Publicacións en revistas deste Informe.

- Eduardo Álvarez, “Antonio Reigosa presentou onte na Coruña ‘Resalgario’ gañador do Raíña Lupa”, O Correo galego, 12
maio 2001, p. 32.
Comeza co título desta referencia, no marco da presentación da obra da man do autor, do director de Xerais e de Carlos Crespo,
reponsábel da área de cultura da Deputación da Coruña. O autor di que se trata dunha narración que “recrea o mundo dos
relatos de tradición oral, na que procurei que estivera presente o humor e o enxeño”, logo faise un resumo da obra. Finalmente
danse datos biográficos do escritor.
- Mayte Silva, “Antonio Reigosa pon ‘unha vela ó demo’ en Resalgario”, La Opinión, 12 maio 20001, p. 61.
Prmeiramente descríbese o tema da obra salientando que recrea relatos de transmisisón oral, a seguir danse datos biográficos do
autor, dise que é coautor do Diccionario dos seres míticos, faise referencia ao premio e finalmente reprodúcense frases do autor
e do director da editorial que recordan aos outros premiados en edicións anteriores.
- L. M., “Humor y denuncia se dan cita en la obra del ganador del Raíña Lupa”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 22 maio 2001,
p. 23.

Recorda as palabras de Reigosa “La tradición gallega advierte que hay que poner una vela a Dios y otra al demonio” no acto de
presentación desta obra feita ao parecer coa intención de biografar o demo. Neste acto estiveron presentes ademais o director de
Xerais e o reponsábel de cultura da Deputación. Recórdase a historia que se conta. Dise que nela con humor e ironía se
denuncian as conductas xenófogas e se defende a lingua galega. Recóllense as declaracións dos participantes que salientan
características da obra e que obras coma esta axudan a fomentar a lectura.
- Xosé M. Eiré, “Damián e Resalgario”, A Nosa Terra, nº 990, “Guieiro Cultural”, 7 xuño 2001, pp. 97-98

Reflexión sobre diversos aspectos das novelas gañadoras do Premio Lueiro Rey, Terá as túas balas (2000), e do Premio Raíña
Lupa, Resalgario. Da primeira, de Xabier Cid, destaca o aceptábel que sería editala nunha colección literaria normal, as
cualidades máis significativas de Damián, o asasino a soldo protagonista da historia, e o seu sistema de traballo. Alude ao
núcleo da novela, a relación deste co resto do mundo e non coa arte de matar, á importancia do resto dos personaxes ao
informar da personalidade do personaxe principal e ao número e tipo de narradores, un omnisciente con facilidade para pasar do
abstracto ao concreto e outro “típico que dota ao discurso de certo humor agre e cáustico”. A Resalgario, de Antonio Reigosa,
defínea como unha novela de viaxes, de peregrinación “chea de humor e situacións divertidas”, que xira ao redor das peculiares
características do protagonista.

Sánchez, Gloria, Chinto e Ton, Premio Lazarillo, ilust. Irene Fra, Madrid: SM Ediciones, col. O barco de
vapor, nº 15 (a partir dos 7 anos), 2001, 78 pp. (ISBN: 84-348-7749-X).
Nesta obra de Gloria Sánchez (Vilagarcía, 1958) merecedora do Premio Lazarillo, premio que outorga a OEPLI (Sección
española do IBBY) cóntase a historia de dous personaxes que tratan de construír a súa casa no cume dun monte. Dedicada aos
primeiros lectores, esta historia desenvólvese nunha atmosfera do absurdo, na que destaca a particular filosofía da vida que teñen
os dous protagonistas, Chinto e Ton, que resolven problemas tan graves como meter unha cama dentro da casa polo tellado
posto que non colle pola porta, ou construír outra casa coa cama dentro para adaptarse ao seu tamaño. Tamén son tan arteiros
que se converten en carpinteiros despois da construcción da súa propia casa e, feito un armario de encarga, decátanse de que este
tampouco lles sae pola porta polo que deciden vender a casa co armario dentro. A inquilina é unha xiganta que, como non colle
pola porta, deíxase levantar a casa ao seu redor para que sexa do seu tamaño. O absurdo aparente, non é senón unha
demostración de que para un neno todo é posible e os problemas teñen as solucións máis “lóxicas”.

Referencias varias:
-CLIJ, “Los premios del año 2000”, CLIJ, nº 137, abril 2001, pp. 11-77.

Ver no apartado VII. 5. 2. Publicacións en revistas deste Informe.
-Mª Jesús Fernández, “Galicia: una LIJ consolidada”/”Galicia: unha LIX consolidada”, CLIJ, nº 141, “Panorama”, outubro
2001, p. 39-47/48-54.
Ver no apartado VII. 5. 2. Publicacións en revistas deste Informe.

Sánchez, Miriam, ¿Onde perdeu Lúa a risa?, ilust. Federico Fernández, Pontevedra: Kalandraka Editora,
col. Demademora, febreiro 2001, [33 pp.]. (ISBN: 84-8464-071-X).
Álbum ilustrado a toda cor, de Miriam Sánchez (Vigo, 1970) e Federico Fernández (Vigo, 1972), no que David, irmán pequeno
de Lúa, emprende unha viaxe na procura da risa da súa irmá. A través dunha serie continua de preguntas feitas a diversos
animais, chega xunto á curuxa, o único ser que lle proporciona o obxecto co que logra devolverlle a risa a Lúa.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “¿Onde perdeu Lúa a risa?”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 211, 2 xuño 2001, p. 2.
Despois de sintetizar o desenvolvemento deste conto, cualifícao de “marabilloso” xa que Miriam Sánchez Moreiras logra
trascender a literariedade para conducir o lector ao mundo dos soños nun exercicio no que o ilustrador complementa a historia
con “coidadas e orixinais ilustracións”.
- Magdalena de Rojas, “Miriam Sánchez. ¿Onde perdeu Lúa a risa?”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p.
73.

Salienta que dous claros referentes da literatura popular sustentan este relato: un temático, que afecta á estructura, e outro
formal, derivado do anterior. Sinala que arrinca da perda da risa de Lúa, o que supón a saída que abrangue todo o conto ata a
recuperación do obxecto perdido. A seguir, indica que a nena protagonista só ten “presencia (pasiva)” no comezo e no remate
da historia e que a outra lúa, a astral, preside a portada e cerra o álbum e texto deixando un sabor de sutil dobre xogo, no que se
adiviña o espírito dalgunha princesa do conto tradicional. Tamén apunta que é o irmá da cativa quen recibe axuda e lle devolve
a risa, ademais de afirmar que esta estructura, en certa maneira acumulativa, encontra “certeiro” reflexo na composición e
organización das imaxes. Finalmente, afirma que se trata dun álbum “ben artellado”, aínda que falta a resposta da pregunta
formulada no título.
Referencias varias:
- Castro, Francisco, “¿Onde perdeu Lúa a risa?”, Atlántico Diario, “Vigo”, 27 xuño 2001, p. 16.
Salienta os talleres de debuxo que se realizan na librería da editorial Kalandraka a partir dos textos, resume o contido dos
contos (Os dous corcovados, O galo Quirico, O traxe novo do rei) xa traballados nestes obradoiros e resalta o tema tratado no
próximo libro co que se traballa e que dá título a esta nota.

Seixido, Luís, O cazador de trolls, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. xuvenil, nº 47
(Dos doce anos en diante), 2001, 74 pp. (ISBN: 84-7824-384-4).
Luis Seixido (Sarria, 1969) comeza a súa obra con dúas dedicatorias nas que agradece os consellos e a revisión do texto. Nunha
e noutra recorda a un irmán e aféalle a outro o seu idealismo aínda que remata compartíndoo. A seguir unha cita do xénese
sobre a creación das especies, moi de acorde coa temática que presenta o texto da obra. Estrúcturase esta en tres capítulos, nos
que por medio dunha gran profusión de descricións sobre a xeografía e fenómenos atmosféricos nos que se desenvolve a obra:
bosques, vales, anoiteceres, menceres... e tamén sobre a vida e costumes dos animais que viven nese bosque: xabarín, lobos,
osos e trolls, fundamentalmente, relátase a vida de Racamonde, o mellor cazador do reino, e súa loita para non ser substituído
por outros cazadores máis novos. Nesta loita mata a un cazador novo para evitar que conseguise dar caza a un vello troll ao que
el lle arrincara a man, presa que quería para el e con ela recuperar diante do rei o seu dominio. Ao mesmo tempo relátase a
biografía dunha familia de trolls, a loita pola supervivencia, salientado o seu espírito tranquilo, espírito que leva ao troll vello a
darlle o don da vida ao cazador, pois el tiña que morrer e non podía desperdiciar ese don que só podía usar unha vez. Un relato
de convivencia, aínda que agresiva, entre as distintas especies animais do bosque e como é atacada por un home moi violento.

Referencias varias:

- Víctor L. Villarabid, “Horneando con la mente”, El Progreso, “De actualidad”, 19 outubro 2001, p. 96.
Breve panorámica da actividade profesional e creadora de Luis Seixido Rodríguez con motivo da publicación de O cazador de
trolls. Sorpréndese o autor do artigo porque Seixido se dedique ao reparto de pan, e anuncia a publicación en breve doutras
novelas que xa ten escritas. Salienta, ademais, a forte influencia que exerce a natureza e o mundo da infancia nas súas
creacións.
- M. Blanco Rivas, “O cazador de trolls”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 233, 3 novembro 2001, p. 2.
Achega a trama argumental de O cazador de trolls, un “fermoso” relato onde a aventura se conxuga co amor que dende meniño
o autor, Luís Seixido, sente pola natureza.

Toxeiro, Andrés, Memorias de Viriato, Vigo: Ir Indo Edicións, col. O elefante contacontos, nº 19 (máis
de 12 anos), maio 2001, 90 pp. (ISBN: 84-7680-359-1).
Nestas memorias de animais de Andrés Toxeiro (Cedeira, 1960), Viriato, un xabaril femia, conta as súas memorias dende que
foi posta en liberdade ata que volveu ao cortello para morrer de vella a pesar de que este tipo de morte non fose a máis digna
para un xabarilust. Faise, aínda que con constantes erros de lingua, un percorrido xeográfico para buscar a capela de Santo
Andrés de Teixido, reflíctese os avatares vitais dunha xabarina, cómo ten que sortear os perigos da vida, soa, cos amigos, co seu
home que a abandona pola súa mellor amiga deixándoa preñada, cos seus fillos e de novo soa, a relación do animal co home e
tamén os sentimentos e relacións entre animais, moi similares ás humanas, fala dos incendios, de cómo foi perdendo o respecto
á caza, dos atentados á natureza, problemas que crea o home en vez de ter unha maior sensibilidade.

Referencias varias:
- Alberto Rúa, “El cedeirés Andrés Toxeiro convierte a una jabalí en protagonista de su novela”, Diario de Ferrol, “Ortegal”,
10 maio 2001, p. 27.

Despois de dar datos biográficos do autor: profesor técnico en fabricación mecánica (IES Cedeira), nado en Montoxo, Cedeira
en 1960. Pai de trillizos, con estudios de formación profesional en Cedeira entre 1974 e 1976, destaca del o bo coñecedor que
e´do mundo animal e defensor da natureza dende a súa vida diaria e como delegado en Galicia do “Club do Sabuxo Español e
razas afíns”, ademais de membro da “Sociedade Galega de Historia Natural” e da “Asociación para a Defensa Ecolóxica de
Galicia”. Autor de numerosos artigos sobre estes temas en revistas especializadas, tamén colaborou na elaboración de libros de
texto e en varias asociacións culturais de Ortigueira para as que realizou relatos curtos. Na obra salienta o amplo coñecemento
do autor do medio natural e logo describe o argumento no que salienta que se conte en primeira persoa, o paso crítico e
sentimental de Viriato pola vida e a convivencia interracial. Dise que é de lectura amena e que emprega unha linguaxe especial
“jerga montuna’ que o autor recupera do esquecemento”.

Uhía, Manuel, O anel, ilust. do autor, Barcelona: Editorial Casals, col. O Trolebús, nº 15 (primeiros
lectores), abril 2001, 91 pp. (ISBN: 84-218-2.438-4).
Cando xa pasaron seis anos do acontecido Iria relata neste conto de Manuel Uhía (Portonovo-Pontevedra, 1944) o que lle ocorreu cando tiña
nove anos. Daquela pasaba as vacacións na casa da súa avoa, que foi a quen lle preguntou polos rumores de que súa tataravoa tiña o poder de
converter persoas en animais. A avoa de Iria só sabía algunha anécdota concreta que lle tiñan contado, como por exemplo que unha vez
convertera un home en lobo con só miralo, e quitoulle importancia ao asunto. Sen embargo a rapaza seguiu investigando, e remexendo no
faiado atopou uns papeis e un libro. Neste último había un marcador, aparentemente en branco, xa que só os rapaces con menos de dez anos
podían lelo, como fixo Iria. Alí indicábase onde atopar un anel que permitía converter ás persoas en animais ou a estes noutros distintos. Iria
fixo a proba na casa da avoa e tamén na escola, onde por uns momentos cambiou ao seu compañeiro por un burro e á súa profesora por un can,
sen que ninguén soubese explicar o acontecido. Sen embargo co que máis gozou foi co paseo que ela deu pola cidade voando coma unha
aguia, pouco tempo antes de cumprir dez anos, momento no que

o anel deixaba de funcionar agardando a que o atopase outro neno menor de dez anos.

Referencias varias:

- Ágatha de Santos, “A niños y mayores nos gusta tener cosas mágicas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 6 decembro 2001, p.
40.
Entrevista a Manolo Uhía con motivo da publicación do seu libro titulado O anel, un conto no que, segundo a entrevistadora,
ten moita relevancia o mundo da maxia. O autor de Portonovo recoñece a presencia nesta obra de varias anécdotas vividas por
el, así como a introducción dos mundos máxicos, por seren do agrado de nenos e adultos. Comenta o seu paso da ilustración á
creación literaria, a importacia que o ilustrador ten nunha obra infantil e a súa preferencia polo público máis novo.

VV. AA., Concurso literario Ánxel Casal. 1996-2000, Santiago de Compostela: Concello de
Santiago/Departamento de Educación e Mocidade, 2001, 340 pp. (ISBN: 84-89597-10-3).
Volume no que se recollen os traballos de narración e poesía premiados no concurso Literario Ánxel Casal dende a súa
creación, en 1996, ata o 2000, para conmemorar que neste 2001 se cumpren setenta anos desde que se estableceu Ánxel Casal
coa súa imprenta en Santiago. Ademais de recoller os traballos que obtiveron os primeiros e segundos premios nestes anos, no
final da obra reprodúcense as actas dos xurados que outorgaron os premios ao longo destas cinco edicións. No apartado de
narrativa aparecen os seguintes relatos:
- Isabel Fernández López, “O tempo vai e vén e virá”, pp. 11-18.
Unha adolescente escribe nun diario a situación de desacougo e soidade que está atravesando. Nel dá conta de cousas cotiás
como as clases, as relacións cos amigos e coa familia. Sobre esta última apunta no seu diario que o seu irmán maior non se
entende cos pais e remata marchando da casa.
- Ana Mª Orozco Vidal, “A mirada dun cego”, pp. 21-37.
Héctor e Leonardo, os protagonistas desta historia, coñecéronse cando Héctor, imitando o ruxido dun lobo, salvou a Leonardo
de dous homes fortachóns que pretendían roubarlle, e desde entón dirixíronse xuntos ao mesmo lugar.

Leonardo era cego, polo que adiviñaba moitas cousas sen velas, por exemplo o perigo que encerraba o río que Leonardo
teimaba en cruzar. A este salvouno un taberneiro que logo lles propuxo aos dous mozos traballar na súa taberna, e cando xa
levaban un tempo neste traballo Héctor arrincou os ollos para regalárllelos ao seu amigo, ao que lle deixou indicado que aínda
que conseguise ver a través deles, non deixase de ver a través da alma.
- Sandra Domínguez Martínez, “Benito, filósofo e cabaleiro”, pp. 43-50.
Relata a historia de Benito, un home que sempre ría desde que sufrira un accidente. A xente do seu pobo pensaba que estaba
tolo, sen embargo nas festas veciñais subiu para dicir unhas palabras nun palco como era costume que fixese aquel a quen lle
tocase o regalo que se sorteaba. No seu discurso reflexionou sobre aspectos da condición humana, e dende entón foi coñecido
como Benito “o filósofo”.
- Ramón Ramos Ríos, “¿Quen quere vivir para sempre?”, pp. 53-67.
Describe os últimos pensamentos dunha persoa antes de morrer nun pub por exceso de bebida. O moribundo mantén unha
conversa con alguén que di non ser nin Deus nin o Diaño, tan só alguén con máis experiencia. Nesta última conversa fala de
temas como a existencia dun deus ou dun demo, do ben e do mal ou da eternidade. Finalmente a persoa que morre, fóra xa do
seu corpo, pode contemplar o seu corpo inerte, ao redor do que se ía amoreando a xente do local.

- Xermán Darriba Barba, “Onde o tempo fica”, pp. 73-92.

A acción transcorre na taberna dunha aldea onde os veciños se xuntan para matar o tempo chuvioso do outono. Unha tarde
chega un vello forasteiro preguntando por un curmán que, segundo lle din, morrera na guerra. O fillo dos taberneiros senta co
vello forasteiro e escoita as súas historias da guerra moi atentamente. Cando o vello decide marchar,
o taberneiro e un veciño do lugar observan a foto dun mozo que morrera na guerra e que gardaba un grande parecido co vello
que os visitara.
- Ana Mª Orozco Vidal, “Recordos dun poeta”, pp. 95-117.
Relátase a historia dunha camareira dun bar de cidade, lugar ao que chegara escapando da vida do campo. Esta muller sempre
levaba un pano no pescozo para disimular unha cicatriz que unha vaca lle fixera sendo nena, cando ela intentaba comprobar se
as vacas esbirraban. A versión oficial do ocorrido era que a rapaza fora de noite ao establo sonámbula e nunca compartira con
ninguén a historia verdadeira. Sen embargo, un día no café había un poeta ao que ela, sen saber cómo, lle contou o sucedido.
Anos máis tarde descubriu que o poeta escribira un libro baseándose no que ela lle contara e soubo ademais que realmente as
vacas si que esbirran.
- Alberto Rodríguez Díaz, “O pecado e a donicela”, pp. 123-139.

Nesta historia, ambientada na época dos trobadores, cóntase que dona Violante vive encerrada nunha torre porque seu pai
quere conservar a súa virxinidade ata o seu casamento cun nobre que está loitando nas cruzadas. Dona Violante expresa a súa
tristeza a través de cantigas que por casualidade escoita Martín, un mozo labrego do mesmo lugar. Desde a primeira vez que
se viron a través da ventá da torre os dous mozos quedaron namorados un do outro, polo que dona Violante saía todas as
mañás, coa axuda da nai, para verse co seu namorado. Un día o pai descobre que a súa filla non está na torre e persegue aos
amantes que rematan caendo ao río e afogando no instante.
- Óscar Manuel Sendón Olveira, “Subliminal”, pp. 143-156.
Unha primeira persoa relata cómo a vida con determinadas persoas do seu arredor se lle facía dura e cómo decide matalas. O
protagonista é unha persoa dura e agresiva e declárase culpábel de varias mortes, pagando el coa mesma moeda polos actos
cometidos. O final do relato resulta ser un diálogo entre alguén que se fai pasar por superior e o protagonista, que ao mesmo
tempo é o que escribe o relato, polo que, como se indica, a decisión da morte do protagonista está nel mesmo.

- María Arce Barreiro, “Chocolate e porcelana”, pp. 161-169.

Cóntase a historia dunha adolescente anoréxica que está atravesando a época dos exames, polo que o seu cansazo é moi grande.
Ademais disto esta rapaza está cansada de ser a filla, a estudiante, a noiva... perfecta. Sen embargo nun dos

exames, ela que nunca sacara menos dun nove, obtivo un oito e sentiuse mal, foi ao baño e alí repetiu o que facía varias veces
ao longo do día, pero esta vez ata abandonar o seu corpo.
- Sara Ares Vila, “O deus do demo”, pp. 173-185.
Unha moza narra cómo ela e a súa amiga Noa sempre foran inseparábeis, xa dende a infancia. Bruno, un rapaz da mesma vila,
foise facendo cada vez máis amigo de Noa e a súa amiga ao non poder resistilo asasinouno. Despois de pasar varios anos
separadas Noa volveu á vila cun mozo para anunciar que ían casar, polo que a esta amiga non lle quedaba máis remedio que
facer o mesmo que fixera con Bruno. De todas formas non conseguiu que Noa quedase na vila e pensou que tal vez a odiase
aínda sen saber que fora ela a asasina.
Recensións:
- Xavier Castro R., “Escritores novos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 82, 24 xuño 2001, p. 4.
Despois de salientar a importancia que para a cultura galega tivo a figura de Ánxel Casal, felicita a iniciativa do concello de
Santiago por ter creado co seu nome un certame literario dirixido ao alumnado de secundaria. Presenta o volume que recolle os
textos premiados entre o ano 1996 e o 2000, e considera que é un importante incentivo o feito de ver por

primeira vez o propio nome escrito nun libro. Nomea algún dos autores e anímaos a seguir no mundo da literatura galega.

VV. AA., Contos dos nenos, Pontevedra: ONCE (Organización Nacional de Ciegos)/Centro de Recursos
Educativos de Galicia “Santiago Apóstolo”, 2001, 127 pp./119 pp./114 pp. (DL: VG-12272001).
Nestes tres volumes recóllense os contos premiados en distintos anos no concurso “Contos en galego”, que organiza o Centro
de Recursos Educativos “Santiago Apóstolo” da Once en Pontevedra. Nun dos volumes recóllense os relatos que se premiaron
dende o ano 1993 ata o 1995, noutro están os que recibiron galardón entre os anos 1996 e 1998, e, por último o outro volume
inclúe os contos premiados dende o 1999 ata o 2001. Todos estes contos, de temática variada, van acompañados en moitos
casos de ilustracións dos propios autores, pero tamén hai algúns nos que os debuxos son doutros rapaces, mesmo de colexios e
localidades distintas. En cada relato inclúense algúns datos sobre os seus autores e ilustradores, comprobando que ao longo dos
anos que recollen estes volumes mereceron este premio rapaces de distintos ciclos educativos e de diferentes colexios de
Galicia.

VV. AA., Contos rodados, Santiago de Compostela: Trapsa/Concello de Santiago de Compostela, 2001,
60 pp. (DL: C-753/2001).
Edición non venal de relatos curtos que a empresa de transporte TRAPSA editou con motivo do Día das Letras Galegas. Trátase
dunha iniciativa singular que pretende conmemorar a lingua e que “de seguro contaría co visto e prace do xornalista e poeta
Eladio Rodríguez González”, opinión que tamén se mantén nos prólogos institucionais. A obra consta de dezaoito relatos curtos
de diferentes estudiantes composteláns acompañados polos retratos de cada un deles, o ano que cursan e o colexio no que
estudian. Estes narran a súa experiencia utilizando o transporte público como argumento principal. O volume contén os
seguintes relatos de Verónica Iglesias Santiso, “A miña pequena historia”; Cristina Fernández Lema, “A primeira Excursión”;
Luís Martínez y Barbosa Pinto, “Un soño”; Iago García Enríquez, “Bus Lover”; Ana Gallástegui Baamonte, “A casa de Ferro”;
Manuel López Jorge, “In Memoriam...”; Ana Riveiro Calviño, “Inesquecible”; Alba Fernández Rey, “¿Inseparables?”; Berta
Morón Fandiño, “Noite de defuntos”; Marta Matos Daparte, “O autobús dos recordos”; Raquel Miranda Barreiro,”Amores”;
Alejandra Pumar Silveira, “Lembranzas”; Carmen López Calderón,”O.H.D.B.”; María Cheda Martínez, “Parada Solicitada”;
Beatriz Muñoz Tejo, “Un día máis”; Ana Batalla Cabey, “Un gran descoñecido”; Estefanía Mochales Ponte, “Unha vida máis”;
e Ánxela Jorge Meijide, “[(¿¡<<“Viaxe”>>!?)]”.

Referencias varias:

- A. I., “Día das Letras”, El Correo Gallego, “Santiago”, 18 maio 2001, p. 37.
Ver Alonso Girgado, Luís e Teresa Monteagudo Cabaleiro (eds.), Escolma. Día das Letras Galegas (1963-2001), no apartado
IV. 2 deste Informe.

VV. AA., Ninguén está só. 21 autores a prol dos dereitos humanos, Lugo: TrisTram/Amnistía
Internacional, 2001, 139 pp. (ISBN: 84-89377-27-8).
Obra recompilatoria de dez relatos de autores galegos con cadansúa ilustración, coa que Amnistía Internacional tentarecadar
fondos destinados a accións benéficas. Ábrese a obra co poema “Nadie está solo” de José Agustín Goytisolo, traducido ao
galego por Carmen Blanco nunha versión literal, unha segunda libre na que llo dedica á “muller soa”, outra para “persoa soa” e
unha terceira “para ninguén só”. A seguir, aparece unha nota da traductora na que explica as razóns das versións libres que fai
do poema de Goytisolo coas que quixo “xogar seriamente co sentido máis esencial do texto”. No prólogo, sen asinar, Amnistía
Internacional agradece a colaboración dos diferentes autores, ilustradores e a propia editorial, facendo extensivo o
agradecemento a Carmen Blanco pola traducción e a Miguelanxo Prado pola ilustración da portada da obra, á vez que explica
os seus obxectivos. Os relatos que conforman a obra son os seguintes:
- Fran Alonso, “Sáhara, améndoa amarga”, pp. 19-24.
Nesta carta de Fran Alonso (Vigo, 1963), acompañada da ilustración de Aurora López (Albarellos de Monterrei-Ourense), unha
moza saharahui diríxese ao seu namorado en Cuba, lembrándolle o tempo que viviron xuntos na illa caribeña e fálalle da súa
situación actual no seu campamento natal no Sáhara, onde non ve saída para a situación de penuria que padece a súa xente,
onde se ve obrigada a vivir día a día como mestra duns nenos sen máis horizontes que a

miseria que os rodea e sen outra posibilidade, mantendo a esperanza e á vez resignándose coa situación que lle toca vivir.

- Paula Carballeira, “Barbazul”, pp. 25-32.
Conto no que Paula Carballeira (Ferrol, 1972), coa axuda da ilustración de Noemí López Vázquez (Xixón, 1974), nos conta a
historia de Barbazul, un home moi fero que casou seis veces, matando a todas as súas mulleres. Cando casa coa sétima, todo
parecía levar o mesmo camiño que coas anteriores, pois todo comeza moi ben, el marcha de viaxe e deixa á muller soa na casa
coa prohibición de entrar nun só cuarto da casa, tentación que ela non vence e onde descobre os corpos de todas as esposas
mortas. Descuberta a súa traizón, é pechada nun cuarto para correr a mesma sorte que as anteriores, pero a intervención dos
seus irmáns sálvalle a vida, pechando ao malvado Barbazul no cuarto cos corpos das súas mulleres asasinadas.

- Fina Casalderrey, “Electrocardiograma plano”, pp. 33-47.
A protagonista deste relato de Fina Casalderrey (Xeve, Pontevedra, 1951) con ilustración de Miguel Díez Lasangre (Valladolid,
1968), conta en primeira persoa un pesadelo, a partir do cal descobre que se quere cambiar algo neste mundo ten que comezar
por ela mesma. Neste mal soño ela defende a pena de morte para os asasinos nun debate da clase, e como non consegue que
unha compañeira estea de acordo con ela, quéimaa na cara cun desparafusador na clase

de tecnoloxía. Sen embargo ela oculta a autoría deste acto, a pesar de que se pon tan nerviosa que incluso o corazón lle sae do
seu sitio e ten que visitar o cardiólogo. O desenlace do soño prodúcese cando ela está sendo agredida polo resto de compañeiros
e se decata de que sempre se debe dar unha segunda oportunidade á xente para rectificar.

- Manuel Darriba, “Cintas”, pp. 49-56.
Manuel Darriba (Sarria, 1973), axudado pola ilustración de Lomarti (Lugo, 1957), relata o caso dun avogado que ten que
investigar sobre uns militantes socialistas, que no ano 1972 foron detidos sen explicación. O único material co que conta para
presentar cargos son unhas gravacións que os propios mozos militantes gravaron cando intuíron que irían a por eles. Nestas
páxinas reproduce a gravación de Efraim Torres, estudiante de Políticas que quere así deixar testemuño de que detiveron a unha
compañeira súa e de que quizais vaian polo resto de compañeiros.
- Ana Expósito, “A vida á valga”, pp. 57-66.
Neste relato de Ana Expósito, ilustrado por José Tomás Díaz (Navia de Suarna, Lugo), un rapaz que está nun centro de menores
explica que lle ten medo ao mar dende que chegou nun bote e tivo que ser rescatado pola garda civil, mentres que algúns dos
seus compañeiros de travesía morreron. Así mesmo describe a situación dalgúns outros rapaces deste centro, que non lle teñen
medo ao mar, pero si a outras cousas como por exemplo á guerra.

- Agustín Fernández Paz, “A memoria dos soños rotos”, pp. 67-89.
Con ilustración de Xan López Domínguez (Lugo, 1957), neste relato Agustín Fernández Paz (Vilalba, Lugo, 1947) dá conta de
cómo cambiou a vida de Cristina, unha adolescente que descubriu que un antepasado seu estivera no cárcere durante a guerra
civil e nos anos da posguerra por soñar cun país mellor para á súa xente. Descobre isto casualmente na casa onde este tío de súa
nai vivira, xa que atopa uns papeis que reflectían as súas inquedanzas culturais, que el como mestre, quería transmitir á
sociedade. Agora estes papeis son de Cristina porque, segundo súa nai, ela tamén está nunha idade e nun momento no que, ao
igual que este familiar, pode soñar con cambiar as cousas.
- Jaureguízar, “Fogo Amigo”, pp. 91-98.
Jaureguízar (Bilbao, 1965), axudado pola ilustración de Carmela González (Cangas do Morrazo, 1971) pon en boca dun
soldado hispano algunhas reflexións sobre a actitude dos norteamericanos nas guerras. Estas reflexións fainas mentres está
encerrado nun pequeno compartimento dun barco con outro soldado negro, esperando chegar a porto, xa que as condicións nas
que viaxan son bastante duras. O final do relato resulta sorprendente porque se desvela que en realidade están nun barco de
xoguete nunha piscina esperando a que os seus propietarios os liberen.
- Paco Martín, “O home que axudaba a aparcar”, pp. 99-106.

Historia de Paco Martín (Lugo, 1940), con ilustración de Santiago Catalán (Madrid, 1954), na que o seu protagonista, Andrés
Vello Quincoces, ten a habelencia de calcular medidas con moita exactitude. Isto axúdao moito no seu traballo nunha
funeraria, xa que non precisa medir os cadáveres para saber as dimensións dos ataúdes. Un día descubriu que esta destreza
tamén lle servía para axudar á xente a aparcar os seus coches, polo que nos seus momentos libres cando vía que alguén se
dispoñía a aparcar el axudábao con indicacións precisas, de tal xeito que sempre estacionaban perfectamente á primeira. Sen
embargo un día que un compañeiro del rexeitou as súas indicacións porque levaba un coche con sensores que indicaban a
distancia, este bateu con outro coche.
- Antonio Reigosa, “Travesía en branco e negro”, pp. 107-116.
Cun formato orixinal en dúas columnas que hai que ler en sentidos opostos, e con ilustración de Honorio Antonio Reigosa
(Mondoñedo, 1958) relata a historia dun branco e dun negro que teñen en común o feito de cruzar o estreito de Xibraltar. Sen
embargo, as súas historias son ben diferentes: o branco crúzao para bater unha marca de tempo nadando, cousa que logra con
éxito, mentres que o negro o fai para escapar da miseria de África alentado por un turista español que lle promete un bo porvir e
que logo o único que fai é quitarlle os cartos.
- Helena Villar Janeiro, “Un billete de tren”, pp. 117-127.

Relato de Helena Villar Janeiro (Becerreá, Lugo, 1940), con ilustración de Jorge Espiral (Lugo, 1964), que conta a viaxe dunha
rapaza a Capadocia, onde reside o seu tío dende que se fixo rico, despois de ter andado moito polo mundo. Nesta viaxe
hospédase no hotel no que o seu tío pasa longas tempadas e visita distintos lugares en rutas organizadas cun guía no que ela se
tiña fixado nada máis chegar ao hotel. Este rapaz co que conversa nunha das excursións ten o desexo de marchar a Alemaña
para gañar diñeiro, pero necesita para iso un billete de tren, cousa que o tío desta rapaza lle promete para que poida cumprir o
seu soño.
Recensións:

- Armando Requeixo, “Literatura solidaria”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 100, 24 outubro 2001, p. 4.
Refírese á saída á luz do libro Ninguén está só, publicado pola editorial luguesa Tris Tram. Explica que esta obra reúne un
conxunto de dez contos de cadanseu autor que doan os dereitos da súa obra para que as vendas deste libro cheguen a Amnistía
Internacional. Sinala que participan nesta iniciativa: Fran Alonso, Paula Carballeira, Fina Casalderrey, Manuel Darriba, Ana
Expósito, Agustín Fernández Paz, Jaureguizar, Paco Martín, Antonio Reigosa e Helena Villar Janeiro, que todos eles achegaron
as súas narracións sobre historias solidarias e remata apuntando que todas as ilustracións do libro foron realizadas por Miguel
Anxo Prado.

- Penélope Pedreira, “Un bo instrumento de debate”, Guía dos libros novos, nº 33, “Narrativa”, outubro 2001, p. 24.

Comenta as diferentes partes nas que se divide o volume e indica que os textos que o compoñen son moi variados mais sempre
xirando arredor dos dereitos humanos: a emigración, a guerra, a situación en África. Chama a atención sobre dous contos que
non casan co resto do libro: “O home que axu daba a aparcar”, único non centrado na denuncia senón na solidariedade, e
“Electrocardiograma plano”, ao que lle atopa un afán moralizante excesivo. Como narracións máis destacadas cita a de Paula
Carballeira e mais a de Antonio Reigosa. En conxunto, coida que se ofrece un abano amplo e representativo de problemas
ligados aos dereitos humanos malia que a extensión do volume impediu que se tratasen outros moitos.

Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “Veintetrés escritores gallegos se comprometen en un libro solidario”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 7 febreiro
2001, p. 46.
Noticia sobre o libro que vén de publicar o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, co financiamento da Obra Social
Caixagalicia, con vistas a fomentar a concienciación sobre a necesidade da cooperación internacional. Coméntase que o libro
xunta vintetrés textos, que empezan por cadansúa letra do alfabeto, de carácter narrativo, lírico ou

xornalístico de autores como Suso de Toro, Fina Casalderrey ou Manuel Seixas. Ademais indícase que o libro é de difusión
gratuíta e que se tiraron catro mil exemplares.
- M. O., “Veinte autores reinvindican los fines del AI en “Ninguén está só”, El Progreso, “Cultura”, 23 xullo 2001, p. 89
Faise eco da presentación do volume Ninguén está só auspiciado por Amnistía Internacional (AI) e publicado en Tris -Tram.
Enumera aos escritores e ilustradores que realizaron os dez relatos e ilustracións, presentes no volume, e recolle as opinións da
responsábel de AI, Belén Requeiro, e dos autores Carlos Reigosa, Paco Martín, Carmen Blanco e Paula Carballeira. Nelas
sinalan a necesidade de dirixir o libro a nenos de máis de catorce anos para que reflexionen e esperten, o obxectivo final da obra,
a reflexión sobre a situación dos inmigrantes na actualidade e a violación dos dereitos humanos. Informa que coa escenificación
de “Barba Azul”, a cargo de Paula Carballeira, púxose fin a presentación.

VV. AA., Contos de xente nova. XXº Concurso de Contos Infantís e Vº de Narrativa Curta Xuvenil
“Afonso Eanes”, ilustr. de Lola Garcerá, prólogo de Fina Casalderrey, Santa Comba-A Coruña:
TresCeTres, col. Furafol/Infantil, nadal 2001,65 pp. (ISBN: 84-932136-4-0).
O presente volume recolle os contos premiados en dous certames literarios convocados pola Asociación Cultural “Afonso
Eanes”, sete deles da categoría infantil e un de narrativa curta xuvenilust. Tamén dedica un apartado aos traballos premiados no
concurso de plástica infantil e, a xeito de homenaxe, unha selección de debuxos de Xosé Mª Pérez Forxán (Negreira, 1925Madrid, 2000) que teñen como protagonistas aos nenos. Cada un dos contos premiados vai acompañado dunha ilustración de
Lola Garcerá, despois do prólogo no que Fina Casalderrey fai un percorrido pola importancia que ao longo da historia tiveron
os contos, nacidos primeiro de forma anónima e logo recollidos en libros, dende os da tradición india, pasando pola árabe ata a
europea con Perrault ou os irmáns Grimm como grandes recompiladores de contos populares. Fala tamén das máis diversas
sensacións que provocan os contos, da súa capacidade de facer do pequeno algo grande e remata felicitándose por atopar a
novos contadores como os que participan neste volume animándoos a que sigan neste labor de escribir e ler contos. A obra
conta tamén con abondoso material fotográfico. De seguido damos conta dos contos que se inclúen no volume:
- Olalla Liñares García, “Pepiño o futbolista”, pp. 18-19.

Conta a historia de Pepiño, un neno de oito anos ao que lle gustaba o fútbol, pero que por medo a que lle saíse mal non xogaba
cos outros rapaces. Por casualidade un día recolleu a pelota que escapara fóra do campo e ao lanzala meteu un gol. Dende
aquel día xogou mellor ca ninguén e pasou a ser o mellor xogador de fútbol de Negreira.
- Fabián García Fondo, “O patiño pitipúa”, p. 20.
Relata como uns cazadores querían cazar un pato e non o conseguiron porque unha nena llelo quitou cando estaban durmindo.
Ademais conta que finalmente estes cazadores caeron nas súas propias trampas.
- Lorena Martínez Romar, “O patiño pitipúa”, p. 22.
Describe o encontro dunha xirafa e un pato que rematan xogando xuntos, e logo comen tamén xuntos para celebrar o
aniversario do pato.
- Waldo Carballo García, “O soño da súa vida”, pp. 25-28.

Relata a vida de “Pepiño Penedo”, un rapaz dunha pequena aldea que, xunto coa súa familia, tivo que emigrar a América nos
tempos de Franco. Cando este morreu volveu a Galicia e aquí montou industrias como as que alá tiña e reconstruíu a

vella aldea que deixara había moitos anos, converténdose esta nun núcleo importante de poboación. Despois de morto a xente
seguiuno recordando porque deixou un fillo parecido a el en todas as cousas e tamén chamado “Pepiño Penedo”.

- Marina Moreno García, “A familia e o Enrique”, pp. 29-31.
Esta historia céntrase en contar as travesuras de Henrique, un pequeno que escapou da casa para botar unha sesta sen que
ninguén se decatase. Cando o atoparon, o rapaz botoulle un rato morto a unha tía e un verme a outra tía, polo que cando se
deitaron toda a familia quedou pensando qué aventuras terían ao día seguinte.
- Francisco José Caamaño Rodríguez, “O neno condenado a divertirse”, pp. 32-33.
Xurxo, o protagonista desta historia, é un rapaz que prefire estudiar antes que saír a xogar cos amigos. Os pais, preocupados
porque o seu fillo non se divertise, levárono ao médico sen obter resultado. Debido a isto o caso mesmo chegou á xustiza, que
determinou que Xurxo debería xogar cos amigos os venres, sábados e domingos durante sete anos. Tras un período de
adaptación conseguiu divertirse moito e así viviu unha infancia coma calquera outro rapaz.
- Noelia García Abelenda, “Ir si, pero volver...”, pp. 35-36.

En primeira persoa nárrase unha experiencia de intercambio entre unha rapaza galega e unha inglesa. Nesta aventura a rapaza
galega di que aprendeu moitas cousas das que ensina a vida debido ás peripecias que tivo que pasar, feito ademais polo que
valora máis a súa terra e a súa familia.
- Ana Castro Iglesias, “O último adeus”, pp. 40-44.

Describe o que pensa e escoita un mozo que está en coma nun hospital, despois de ter sufrido un accidente de tráfico. Así
sabemos qué foi realmente o que ocorreu porque el vai reconstruíndo a historia a partir do que escoita ás súas visitas.
Finalmente morre porque non o poden oír e non quere seguir facendo sufrir á xente que o visita e que o quere, sobre todo á súa
prometida e aos seus pais.
Referencias varias:
-Emilio Forxán, “A editora TresCtres de Santa Comba estrena tres novas coleccións”, La Voz de Galicia, “Arzúa-Melide”, 2
decembro 2001, p. 12.

Dá conta do inicio das coleccións: Vilarnovo, Furafol e Nós-Outros de tresCtres Editores cos títulos: O relato hebraico. A
Biblia contada dende a lareira, de Xosé Chao Rego, Contos de xente nova a cargo de autores novos e Miguel de Unamuno e a
lingua galega, de Alexandre Rodríguez Guerra

Ventoso Mariño, Xosé A., A pesca está no vento, ilust. Cesáreo Varela Sobrado, Vigo: Ir Indo Edicións,
col. O elefante contacontos, nº 18 (máis de 12 anos), 2001, 251 pp. (ISBN: 84-7680-3575).
Xosé Ventoso Mariño relata a historia dun neno e dun pobo mariñeiro de Galicia na época da posguerra. Fálase da súa
aprendizaxe dende a escola ao seminario e da influencia nesta do saber popular. Percórrense así as distintas etapas e vivencias
de Nico, o protagonista, e tamén se fan reflexións sobre os costumes e modo de transcorrer a vida nesa época escura.

Recensións
- M. Blanco Rivas, “A infancia dun neno galego de posguerra”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 208, 12 maio 2001, p. 2.
Este comentario de A pesca está no vento, primeiro libro infantil de Xosé Antonio Ventoso Mariño, aborda aspectos
argumentais, temáticos, temporais e espaciais da obra. Salienta a mistura de realidade e fantasía, así como a aproximación a
“unha época recente da nosa historia”. Péchase o artigo cunha referencia biobibliográfica do autor.
- Armando Requeixo, “Historias mareiras”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 81, 17 xuño 2001, p. 4.

Comézase salientando a traxectoria profesional de Ventoso Mariño. A obra recensionada preséntase como “un monllo de
evocadoras historias”. Reflexiónase, ademais, sobre a dependencia ou independencia dos relatos. Así mesmo, alúdese á
estructuración da obra e aos principais temas tratados. Remátase louvando o acerto do autor ao “regalarnos as cómplices
historias dun neno da posguerra”.
Referencias varias:
- Belén López, “Ventoso Mariño aposta pola literatura infantil nun país ‘onde os nenos non len”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 3 maio 2001, p. 66.
Dá conta da presentación da novela de Ventoso Mariño na Galería Sargadelos de Pontevedra. Comeza dando conta brevemente
do argumento da obra, na que o protagonista é un neno mariñeiro da época da posguerra. Recóllense as palabras do autor nas
que considera que se pode abrir o abano de idade dos lectores, que recolle as memorias dun neno que vive á beira do mar e no
paso da infancia á adolescencia. Tamén se refire ao baixo índice de lectura que se rexistra entre os adolescentes, que só len o
que lles obrigan na escola, e que el é máis de radio e lectura que de internet. Ofrécense algúns datos biográficos do autor.

- Mariaco, “Ventoso Mariño presenta en Ribeira su primera novela, ‘A pesca está no vento”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 16 maio 2001, p. 42.
Dá conta da presentación da obra de Ve ntoso Mariño en Ribeira, da que ofrece unha breve achega ao seu contido, da súa
localización na época da posguerra nunha vila mariñeira. Sinala que o seu protagonista é Nico, un neno que sae da infancia para
enfrontarse coa adolescencia no seo dunha familia humilde, co que o autor reflexiona sobre a diferencia de sensibilidade entre
os nenos de antes e os de agora. Recóllense as reflexións do propio autor sobre a súa visión particular da infancia actual e a súa
apreciación de que podería ser para lectores maiores de 16 anos polo pensamento adulto que sostén o seu argumento. Remata
sinalando o abondoso número de asistentes á presentación.
- Castro, Francisco, “A pesca está no vento”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 21 xuño de 2001, p. 14.

Resáltase o ben que se describe a situación pesqueira galega actual na primeira obra infantil de Xosé A. Ventoso. A seguir,
ofrece un resumo argumental, unha enumeración dos temas que se tratan e descobre o momento estival no que transcorre a
acción.

Xesteira, J. A., Blues da Ría, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, nº 60, novembro
2001, 136 pp. (ISBN: 84-8302-708-9).
Nesta novela policial, de J. A. Xesteira (Redondela, 1946), un ex-policía, agora detective privado recibindo tratamento
psiquiátrico, recorda o seu pasado para solucionar un caso de homicidio que se reabre debido a que matan na cadea ao
inculpado por este delicto. Este detective fai todo isto para axudar a un amigo seu policía, que é o encargado de investigar sobre
esta nova morte. Aparece ademais en escena outro policía, o compañeiro de investigación do detective neste antigo caso,
descubríndose gracias ás investigacións do detective que realmente fora el o encargado de condenar ao rapaz do cárcere, para
así salvar a peixes gordos da cidade e ao mesmo tempo enriquecerse el. Finalmente, nesta aventura chea de asasinatos, este
policía tamén remata cadáver por non querer reabrir o caso por medo a que o descubrisen a el.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “A épica dos perdedores”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 241, 29 decembro 2001, p. 2.
Tras facer unha aproximación ás liñas argumentais de Blues de Ría, de J.A. Xesteira, apunta que esta obra supón “unha
revitalización da novela negra en lingua galega”. Conclúe cunha breve presentación da autor.

VII. 1. 2. Narradores traducidos ou versionados
Alapont, Pasqual, A ovella negra, trad. Pilar Saborido Otero, ilust. David Molinero, A Coruña: Rodeira,
2001, col. Periscopio, nº 15, 2001, 144 pp. (ISBN: 84-8116-791-6).
Pascual Alapont (Catajorra-Valencia, 1963) é o autor de máis dunha ducia de obras, algunha delas recoñecida con prestixiosos
premios, como é o caso de A ovella negra, que recibiu o Premio EDEBÉ na súa edición do ano 2001. Un narrador omnisciente é
o encargado de presentarlle ao lector, ao longo de sete capítulos títulados, a historia protagonizada por Hermóxenes, un rapaz de
dezasete anos que pertence a unha afamada familia de médicos de Valencia e que, en contra das indicacións familiares que o
queren inclinar cara á medicina, decide seguir a súa vocación, a arqueóloxía. Preséntase como voluntario para participar nunha
excavación dirixida polo excéntrico profesor Freixas e ponse a traballar como canguro coa finalidade de gañar algúns cartos para
os seus estudios. Chega a entablar unha estreita relación co neno que coida, Quin, e coa súa nai, Ana. Estes son os dous eixes ao
redor dos cales xira a trama argumental desta historia ilustrada por David Molinero. Unha historia na que o seu protagonista
adoita deixarse levar

polo seu bo corazón e a súa imaxinación e na que tamén se poñen en evidencia moitos dos prexuízos e actitudes humanas da
sociedade actual.

Alonso, Tareixa (adapt.), O galo Quirico, ilust. Alicia Suárez, Pontevedra. Kalandraka Editora, col. Os
contos do trasno Comodín, 2001, [33 pp.]. (ISBN: 84-8464-084-1).
Seguindo coa intención de dar cabida aos contos populares dentro da colección “O Trasco Comodín”, Kalandraka presenta a
historia do galo Quirico, por medio dunha adaptación de Tareixa Alonso, que se ve complementada polas ilustracións de Alicia
Suárez. O galo Quirico, cando se dirixía á voda do seu tío Perico, atopou un verme nunha bosteira que tamén quería ir a esa
voda, polo que o enguliu e emporcou o seu pico. A partir de aquí comezará os rogos a diferentes animais e obxectos para
vingarse da negativa de leituga, da cabra, do pao, a fogueira ou a chuvia, a limparlle o seu pico. Todo remata coa chegada á
casa do seu tío onde acaba sendo guisado.

Alonso García, Teresa (adapt.), Xil Moniz, ilust. Belén Padrón García, Pontevedra: Kalandraka Editora,
col. Os contos do Trasno Comodín, 2001, [33] pp. (ISBN: 84-8464-116-3).
Este conto popular presenta como personaxe principal a Xil Moniz, un rapaz lacazán, que un día atopou un gran de millo, co
que pensou conseguir un tesouro. Despois de darllo a gardar a unha veciña e que llo papou unha galiña súa, apropiouse deste
animal e así, sucesivamente, dun porco e unha moza, ata que o seu bo negocio se lle rematou, cando lle cambiaron a moza que
levaba nun saco por un can rabioso que lle mordeu no nariz. Belén Padrón García complementa esta narración moralizante cun
conxunto de vistosas ilustracións.
Referencias varias:
- B. L., “Kalandraka publica ‘Xilmoniz’ de Tareixa Alonso e Belén Padrón”, Diario de Pontevedra, 5 decembro 2001, p.
62.
Dá conta da publicación de Xilmoriz dentro da colección “Os contos do Trasno Comodín”, e ofrece un resumo do argumento,
que foi adaptado por Tareixa Alonso, e unha descrición das ilustracións, traballo de Belén Padrón.
- M. Blanco Rivas, “Xil Moniz”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 238, 8 decembro 2001, p. 2.

Alude ao argumento de Xil Moniz de Tareixa Alonso e Belén Padrón, salientando que este “conto popular” “mantén o aire
fresco da oralidade”.

Berner, Rotraut Susanne, ¡Bos días! (ISBN: 84-8302-745-9)/¡Boas Noites! (ISBN: 84-8302-741-0), trad.
María Reimóndez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, [20 pp.].
Album en cartoné ilustrado a toda páxina de Rotraut Susane Berner e dirixido aos máis pequenos onde se nos conta cómo fan a
mamá e o papá do coello Orelliñas para erguelo pola mañá e deitalo pola noite. Cada mañá a nai vai á súa habitación e busca
entre as mantas onde está o seu fillo, preguntándolle ao pingüín, ao osiño e ao can de xoguete que ten con el na cama ata que
aparece. Xa pola noite non se quere deitar e ten que ser agora seu pai quen xogue con el para poder metelo na cama.

Carranza, Maite, Mauricio o Achacoso (Mauro Ojos Brillantes, 1998), trad. María Otero, ilust. Gemma
Sales, A Coruña: Rodeira-Edebé, col. Tucán, nº 29, serie Azul (a partir de 6 anos), abril 2001, 40 pp.
(ISBN: 84-8116-778-9).
Maite Carranza é a autora desta historia protagonizada por Mauricio, un rapaz que era moi obediente pero que sempre estaba
achacoso, pois se non lle doia un pé ou unha orella, tiña algún que outro virus. Coa chegada do seu avó, que era un grande
aventureiro e coñecía todo o mundo, vese na obriga de saír da cama e de facer todo aquilo que adoitan facer os rapaces da súa
idade: andar en bicicleta, xogar cun papaventos, comer chocolate ou ir na noria. Así, Maurico vai recuperando a súa saúde e
non é tan tranquilo coma antes, xa que aprendeu a xogar, a facer deportes, a marcharse e a comer doces. Gemma Sales é a
encarga de ilustrar cos seus debuxos algunha das divertidas e simpáticas accións de Mauricio o Achacoso que, segundo a súa
nai, se transformou en Mauricio o Trouleiro.

DiCamillo, Kate, Gracias a Winn-Dixie (Becauseof Winn-Dixie, 2000), trad. Tomás Ruibal e Chema
Heras, ilust. Felix Eckardt, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tiramillas, nº 2, setembro 2001, 160 pp.
(ISBN: 84-8464-105-8).
Relato en primeira persoa de Kate DiCamillo no que a protagonista é unha nena chamada India Opal Buloni, filla do predicador
da Igrexa Baptista dos Brazos Abertos de Naomi situada en Florida, lugar ao que se acaban de mudar os dous. A soedade da
nena provocada tanto polo abandono da nai cando só era un bebé, coma polo feito de non coñecer a ninguén no seu novo pobo,
marcan a vida desta rapaza que recoñece ter dificultades para achegarse ao seu pai, home traumatizado tamén polo abandono da
súa muller. A relación que establece cun can abandonado que atopa un día no supermercado, Winn-Dixie, vai favorecer a súa
integración no contorno, á vez que este se converte no seu confidente, compañeiro de xogos e presencia constante na súa vida.
O relato lévanos ao longo do seu primeiro ano en Florida, onde entra en contacto con diferentes personaxes como o rapaz da
tenda de animais, a bibliotecaria ou unha anciá, así como diferentes nenos cos que inicialmente non se trata. India Opal e WinnDixie serán o centro da relación entre todas estas persoas que acaban celebrando unha festa para coñecerse e superando así os
seus prexuízos, á vez que pouco a pouco a nena asume o abandono definitivo de súa nai.

Durán, David, Ciclo Bis (Cicle Bis, 1996), trad. Ánxela Gracián e Xosé Teipes, Santiago de Compostela:
Sotelo Blanco Edicións, col. xuvenil, nº 46 (dos doce anos en diante), 2001, 136 pp. (ISBN: 84-7824-3836).
A modo de memorias nesta novela de David Durán, que se inicia cunha dedicatoria do autor para agradecer a colaboración e
axuda a compañeiros e alumnos, a protagonista-narradora conta en primeira persoa as súas vivencias dende os dez anos ata os
dezaseis, vivencias que comparte con outras compañeiras da súa idade e maiores. Fala do seu cambio físico, das reaccións, das
emocións, do seu desexo de ser rapaz, desexo que conseguiu por medio dunha Xenia que durante un ciclo conseguiu que vivise
indistintamente como muller e home para que ao final do ciclo elixise sexo. Con moita imaxinación e humor e por medio de
descricións realistas, sen concesións, sen escamoteos mesmo nos momentos máis crus que a protagonista tivo que pasar. Unha
obra que trata sexo e sexualidade con naturalidade e desenfado. Finaliza a obra cun apartado no que o autor nos dá algún dato
biográfico e reflexiona sobre a lectura e internet, sobre o ensino en xeral.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Ciclo Bis”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 236, 24 novembro 2001, p. 2.

Aproximación ás claves argumentais de Ciclo Bis de David Durán, na que sinala como retos superados polo autor a utilización
dunha voz feminina, Xulia, e o descubrimento do sexo por parte da adolescente. Tamén achega unhas palabras do autor nas que
afirma que “pretende poñer sobre a mesa un tema crucial: a educación afectiva e sexual”.

Dorfman, Ariel, A rebelión dos coellos máxicos, trad. Xosé Manuel Moo Pedrosa, ilust. Anke Faust,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, nº 115 serie Verde (de 9 anos en diante), outubro 2001, 56
pp. (ISBN: 84-8302-692-9).
Ariel Dorfman (Bos Aires, 1942), autor dunha obra de recoñecido prestixio que conta con traduccións a máis de trinta idiomas,
preséntase na literatura galega coa traducción de La rebelión de los conejos mágicos (1986), ilustrada po Anke Faust (Brilon,
Renania, 1971). Trátase dunha historia sobre os excesos do poder que se presenta como unha fábula clásica protagonizada por
animais. O xefe da manda de lobos, unha vez invadido e dominado o país dos coellos, proclámase rei e prohibe
terminantemente mencionar o seu nome polos séculos dos séculos. A pesar dos seus esforzos e ordes os coellos non deixan de
aparecer en todos os recantos do reino. Para acabar con eles e para que o reino enteiro saiba do seu inmenso poder, o lobo
decide encargar a un mono fotógrafo unha serie de fotos das súas fazañas para que sexan repartidas por todas as casas do reino.
Pero aínda así os coellos conseguen acabar co lobo despótico.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “A rebelión dos coellos máxicos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº239, 15 decembro 2001, p. 2.

Breve aproximación ao argumento desta obra da que sinala que é unha fábula “mediante a cal o autor representa o absurdo en
que cae o poder despótico e un canto a favor da esperanza e a liberdade”.

Grimm, W. e J., O xastriño valente, adapt. Xoán Couto, ilust. José Ignacio García, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col. Os contos do trasno Comodín, 2001, [32 pp.]. (ISBN: 84-8464-039-6).
Adaptación deste conto clásico dos irmáns Grimm, Jacob Grimm (Hanau-Alemaña,1785-Berlín 1863) e Wilhelm Grimm
(Hanau, 1786-Berlín, 1859), que se presenta con pastas duras e ilustracións que reproducen, a toda cor e a toda páxina,
fotografías dos diversos personaxes e escenas creadas con técnicas de collage de fíos, teas, botóns, papeis, cartóns, etc. O texto,
que figura naquelas partes da ilustracións que representan teas, conta a historia dun humilde xastre que despois de enganar a un
xigante consegue estender a sona de valente por todo o reino. Tamén supera as diversas probas: cazar un unicornio, capturar un
xabaril, matar dous xigantes, que o rei lle pon para concederlle a man da súa filla, polo cal a historia remata felizmente.

Recensións:
- Magdalena de Rojas, “W. e J. Grimm. O xastriño valente”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p.
72.
Comenta que o “xastriño valente” é o ilustrador deste álbum, José Ignacio García, que asumiu o reto de transformar o monllo de
retallos que aparecen nas gardas do comenzo en materia axe itada para dar versión ilustrada a este conto. Así,

diferentes alfinetes, botóns ou fibelas “sabiamente” entretecidos compoñen este “laborioso” traballo de ilustración. Tamén
sinala que o autor resolve con oficio de xastre experto gran parte dos escenarios polos que discorre a historia, aínda que algún
deles como o pazo real presenta unha decoración “un tanto rechamante por abigarrada e un chisco pesada”, característica esta
que invade en ocasións o texto.

Referencias varias:

- M. Blanco Rivas, “O xastriño valente”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 207, 5 maio 2001, p. 2.
Lembra que Kalandraka recupera a versión orixinal deste conto tradicional dos irmáns Grimm, sintetiza o argumento e dá o
nome do adaptador, ilustrador e colección.
- K. M., “O son da vida”, O Correo Galego, “AFA”, 26 agosto 2001, p. 51
Co gallo da publicación de O xastriño valente póñense de manifesto os logros e o labor de superación de José Ignacio García
Fernández, ilustrador do conto, por mor do traballo realizado a pesar da súa xordeira. Remata cos proxectos profesionais do
ilustrador previstos a curto prazo.

Hernández, Avelino, Aquel neno e aquel vello, trad. Xoán Couto, ilust. Federico Delicado, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col. Demademora, decembro 2001, [36 pp.]. (ISBN: 84-8464-1082).
Neste libro de Avelino Hernández (Valdegeña-Soria, 1944) cóntase a historia dun neno, que vive coa súa avoa na aldea porque
os seus pais marcharon de viaxe, e dun vello que vive só na mesma aldea. O neno pasa as horas mortas mirando tras dos cristais
da súa fiestra e o avó vai pescar ao río polas tardes. Un bo día, o vello decide vender un peixe e mercarlle un xoguete a aquel
neno que o mira dende a fiestra e que parece aburrido. Dende entón, o neno e o vello saen de pesca todas as tardes e nunca máis
se sentirán sós.
Referencias varias:
Belén López, “Kalandraka envolve o Nadal con novos contos”, Diario de Pontevedra, “Cultura &Ocio”, 23 decembro
2001, p. 86.
M. Blanco Rivas, “Aquel neno e aquel vello”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 241, 29 decembro 2001, p. 2.
Ver Dasilva, Kiko, Moncho e a mancha, no apartado VII. 1. 1 deste Informe.

Breve achega ao argumento de Aquel neno e aquel vello, de Avelino Hernández e Federico Delicado, no que sinala a tristura do
neno pola falta dos pais e da soidade do vello, mentres que este último sente tamén pena polo rapaz por velo só trala fiestra.

Hinrichs, Meike, A viaxe de Cora (Künnas Reise, 1997), trad. Dolores Romay, ilust. Wiebke Oeser,
Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tiramillas, nº 1, setembro 2001, 92 pp. (ISBN: 84-8464-104-X).
Relato de Meike Hinrichs de marcado ton lírico que desenvolve, ao longo de nove capítulos, a viaxe dunha cativa chamada
Cora na busca da morte, xa que o pensamento sobre a súa existencia se converte case nunha teima. Só ao final do relato
descubrirase o acontecemento que motivou a viaxe, así como a causa da angustia e da inquietude de Cora ante un feito que non
consegue comprender. Para acadar respostas visita varios lugares e mesmo vive experiencias fantásticas a través dos seus
propios soños dos que tamén aprende. O percorrido comeza nun asilo no que Cora descobre a morte na face dos anciáns e nos
preparativos que rodean os funerais; continúa nunha cidade chea de ruído e de vidas rutineiras onde traba amizade cun
vagamundo, que lle ensina o absurdo da existencia humana, e onde tamén visita varios negocios na busca de respostas, ata que
remata nunha biblioteca na que coñece a Xan Vide, un rapaz orfo que será o único que consiga ofrecerlle algunha explicación
real e concreta porque viviu a morte da súa nai. Tras considerar finalizada a súa viaxe, Cora volve á súa terra acompañada do
seu amigo Xan e cunha lección ben aprendida: “O que lle dá sentido á vida, /como a sabedoría dos ananos afirma, /é sentirse
ben, simplemente. /Quen fai unha viaxe sosegada /ao fondo da súa alma, /non busca inutilmente”. A obra conta coas
ilustracións de Wiebke Oeser.

Iturbe, Arantxa, Eu fágoo sentado (Nik eserita egiten dut, eta zer?, 2001), trad. Xesús Carballo Soliño,
ilust. Jokin Mitxelena, Vigo: Galaxia/Editores Asociados, col. ¿E que?, nº 6 (a partir de 8 anos), outubro
2001, 30 pp. (ISBN: 84-8288-460-3).
Conto de Arantxa Iturbe con ilustracións de Jokin Mitxelena no que se aborda a diferencia de actitudes dende a naturalidade e
contra os tópicos. Un narrador en primeira persoa, Xesús, cóntanos como os seus compañeiros do colexio se burlaron del o día
que o viron mexar sentado, coma se fose unha nena. Todo parte do que el observa na súa casa, onde seu pai mexa de pé e
salpica por fóra do váter, o que provoca o enfado de súa nai, polo que para evitar este problema el decide que sentará igual que
súa nai e xa non haberá risco de que saia por fóra. El mesmo razoa a súa decisión de sentar, dende a comodidade ou a falta de
prexuízos sobre tal postura, ata preguntarse outros porqués de adoptar esta decisión. Tamén confesa o mal que lle sentou que
seus amigos se riran del no colexio, en especial que a rapaza que lle gusta, Irati, se enfadara con el por iso, momento a partir do
que decide facer coma seu pai no colexio e coma súa nai na casa.

Janer Manila, Gabriel, Lémbrate dos dinosaurios, Ana María (Recorda´t dels dinosaures, Anna Maria,
2001), Premio Edebé de literatura infantil, trad. María Otero, ilust. Mabel Piérola, A Coruña: RodeiraEdebé, col. Tucán, nº 28, serie Verde (a partir de 9 anos), abril 2001, 69 pp. (ISBN: 848116-774-6).
Gabriel Janer Manila (Algaida-Mallorca, 1940) achégase á vida dun vagabundo chamado Damián, experto en xogos de
prestidixitación e en transformar a realidade cotiá en soños de ilusión. Gracias aos seus xogos de cartas, consegue gañarse a
simpatía dos nenos e nenas da vila na que vive, especialmente de Ana María, que pasa horas escoitando as historias e
contemplando os incríbeis trucos de Damián. Sen embargo, os pais de Ana María non son partidarios desa particular amizade
que xurdiu entre os dous protagonistas e fan todo o posíbel para que a nena deixe de ver o vagabundo. Ao final da historia, Ana
María refúxiase na soidade do seu cuarto e soña cunha viaxe á época dos dinosaurios, acompañada do seu inseparábel amigo
Damián.

Janosch, Imos buscar un tesouro (Komm, wir finden einen Schatz), trad. Dolores Romay, ilust. do autor,
Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Seteleguas, setembro 2001, 45 pp. (ISBN: 84-8464-0930).
Neste relato de viaxes do alemán Janosch (Silenia del Norte-Polonia, 1931), cóntase a historia de oso pequeno e tigre pequeno,
uns amigos que viven xuntos e que un día deciden que queren ser ricos. Para isto compran as cousas necesarias para buscar un
tesouro e marchan cara ó río, chegando incluso ben lonxe da casa e sen atopar nada. Cando xa regresaban cansos cara á casa
durmiron debaixo dunha árbore de mazás de ouro, polo que cando se decataron encheron uns cestos con elas. Máis tarde camb
iáronas por diñeiro, pero tiveron que pagar boa parte del ao rei por protexelos do bandido Fendetestas, quen de todas formas lles
roubou o que lles quedaba. Así pois, os dous amigos quedaron sen cartos como ao principio, pero despois desta aventura eran
felices por estar xuntos e gozar coas pequenas cousas.
Referencias varias:
- E. P., “Kalandraka publica en galego dúas obras das letras infantís”, O Correo Galego, “AFA”, 2 novembro 2001, p.
31.

Informa da publicación de Imos buscar un tesouro e Voar de noite dentro da colección “Seteleguas” da editorial Kalandraka.
De cada unha delas aborda a temática e fai unha breve síntese do argumento.
- M. Blanco Rivas, “Imos buscar un tesouro”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 237, 1 decembro 2001, p. 2.
Achega breve ao argumento de Imos buscar un tesouro, de Janosch, salientando os valores que se defenden no conto como a
amizade ou a importancia do cotián.
- Luz Gallego, “Crónica de un viaje alucinante al año nuevo”, Diario de Pontevedra, “Revista”, 20 decembro 2001, p. 8.
Tendo en conta o cambio da moeda coa chegada do ano novo e o incremento das relacións entre os estados que forman a UE,
aproveita para facer un percorrido polos libros de viaxes máis destacados. Entre os publicados na nosa lingua destaca Onde
viven os monstros (2000), Que bonito é Panamá, Imos buscar un tesouro e Xonás o pescador, dos que ofrece unha breve
síntese argumental.

Janosch, Que bonito é Panamá!: A historia de como tigre pequeno e oso pequeno foron a Panamá (Oh
wie schön ist Panama, 1978), trad. Dolores Romay, ilust. do autor, Pontevedra: Kalandraka Editora, col.
seteleguas, maio 2001, 48 pp. (ISBN: 84-8464-091-4).
O famoso contista e ilustrador Janosch (Silenia del Norte-Polonia, 1931) nesta historia, coa que acadou un grande éxito que o
catapultou á fama internacional, relata cómo oso pequeno e tigre pequeno, dous grandes amigos, vivían felices nunha casa con
cheminea á beira do río. Pero todo mudou cando un día descubriron flotando polo río unha caixa que cheiraba a plátanos.
Daquela, seducidos pola esperanza de atopar unha vida aínda mellor, decidiron marchar na procura da terra dos seus soños:
Panamá. Tras algúns titubeos para atopar o camiño correcto e despois de procurar a axuda doutros animais, só conseguen, sen
sabelo, dar voltas sobre si mesmos. Finalmente despois dun tempo, acaban na súa propia casa crendo que cumpriron o seu soño
e chegaron a Panamá.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Un conto sobre a amizade e a procura da felicidade”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 216, 7 xullo 2001, p.
3.

Breve referencia a ¡Que bonito é Panamá!, de Janosch, publicado pola editorial Kalandraka na súa colección Seteleguas, para
nenos e nenas de oito a doce anos. A seguir, alúdese aos propósitos da colección, que nace coa “intención de medrar á par dos
lectores máis novos, creando obras para os nenos que comezaron a ler coas coleccións Demademora, O trasno Comodín e Tras
os Montes”. Para rematar, alúdese á obra de Janosh, “un clásico contemporáneo dun dos autores alemáns máis coñecidos”, no
que se reflicten temas como o valor da amizade, o fogar, o valor das experiencias vividas, ou a procura da felicidade no cotiá”.

-Luz Gallego, “Crónicas dunha viaxe... destino á felicidade”, Diario de Pontevedra, “Revistas/Letras infantiles”, 15 xullo 2001,
p. 8.
Informa do nacemento da colección “Seteleguas” de Kalandraka Editora consistente nunha selección de títulos clásicos da
literatura infantil para lectores de oito a doce anos. Fai unha sinopse das obras que abren a colección, Xonás o pescador e ¡Qué
bonito é Panamá!, destaca os valores que se reflicten nelas. Salienta que se aprecien as cousas máis normais do noso arredor, a
lectura paralela, case inapreciábel para os nenos, e a existencia de sentencia e non moralina. Proporciona datos biobibliográficos
dos autores, as súas orixes na literatura e breves características da escrita de ambos.
-B. L., “Kalandraka recupera para o galego dous clásicos infantiles”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 2 novembro
2001, p. 70.

Dá conta da chegada á nosa literatura infantil e xuvenil de dous clásicos da literatura universal: Imos buscar un tesouro, de
Janosch e Voar de noite, de Randall Jarell. Con respecto á primeira, comenta que aborda temas como a ambición e a inxustiza,
ademais de indicar que pertence a unha triloxía da que xa se publicou en galego Que bonito é Panamá. Da obra de Jarell di que
se centra nos soños e na imaxinación. Finalmente, refírese ás características de “Seteleguas”, a colección na que se inclúe.

- Luz Gallego, “Crónica de un viaje alucinante al año nuevo”, Diario de Pontevedra, “Revista”, 20 decembro 2001, p. 8.
Ver Janosch, Imos buscar un tesouro (Komm, wir finden einen Schatz), neste apartado do Informe.

Jarrell, Randal, Voar de noite (Fly by night), trad. Xosé M. González “Oli”, ilust. Maurice Sendak,
Pontevedra, Kalandraka Editora, col. Seteleguas, setembro 2001, 39 pp. (ISBN: 84-8464-094-9).
Esta é a historia de David, un neno que ten o don de voar de noite, pero que cando é de día non recorda que o pode facer. Polas
noites, ás veces el esperta e colocando as mans e a cabeza dunha determinada forma ao pouco tempo está flotando. Neste relato
de Randal Jarrell e de Maurice Sendak cóntasenos o seu desprazamento polo aire durante unha noite por lugares cercanos á súa
casa. Mentres vai voando pode tamén ver os soños das persoas e animais, e mesmo fala con algún como o moucho, que o mira
dunha maneira especial, igual que o fai súa nai á mañá seguinte, aínda que el non sexa capaz de recordar onde vira antes esa
mirada.
Referencias varias:
-B. L., “Kalandraka recupera para o galego dous clásicos infantiles”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 2 novembro
2001, p. 70.
Ver Janosch, Que bonito é Panamá!: A historia de como tigre pequeno e oso pequeno foron a Panamá (Oh wie schön ist
Panama, 1978), neste apartado do Informe.

- E. P., “Kalandraka publica en galego dúas obras das letras infantís”, O Correo Galego, “AFA”, 2 novembro 2001, p.
31. Ver Janosch, Imos buscar un tesouro (Komm, wir finden einen Schatz), neste apartado do Informe.

- Luz Gallego, “Palabras mayores”, La Opinión, “Letras infantiles”, 11 novembro 2001, pp. 18-19.
A autora cuestiónase a afirmación de que os nenos e nenas de hoxe non len, e apóiase nos éxitos acadados por Manolito
Gafotas, Harry Potter e Tolkien para acreditar no contrario. Ademais de comentar outras novidades, tanto de títulos coma de
coleccións en castelán, refírese a Voar de noite, un poemario centrado na soidade, o mundo dos soños, o poder da imaxinación,
a familia. Salienta a importancia de M. Sendak, o seu autor, dentro da literatura norteamericana actual.

Kruz Igerabide, Juan, Helena e o solpor (Helena eta arrastiria), trad. Mario Unamuno, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Costa Oeste, nº 35, novembro 2001, 112 pp. (ISBN: 84-8288-482-4).
Esta novela de Juan Cruz Igerabide (Aduna, Guipúzcoa, 1956) está estructurada en seis “solpores” de extensión variable, nos que un
narrador-protagonista cóntanos en primeira persoa as súas experiencias e sensacións vitais cando está a punto de abondonar a
adolescencia e adentrarse na adultez. En “A modo de introducción” toma a palabra o autor para aclarar cuestións xerais da trama
argumental, que propón como “símbolo do camiño que é a vida”, dos personaxes e das influencias que recibe, nomeadamente a Ilíada
e Yamila, de Chinguiz Aitmatov. O narrador é o máis novo de dous irmáns dunha familia humilde que vive nun barrio obreiro de
Euskadi. Faise amigo de Helena, unha enfermeira moi atractiva á que acompaña no seu traballo e mesmo chega a sentirse traizoado
cando ela inicia unha relación con Daniel,

o médico da vila. Un dos momentos climáticos da novela é o peche da fábrica de parafusos, principal motor económico da zona,
e a posterior aparición de mobilizacións coas que se consegue o reinicio da actividade. Remata a novela cunha enchenta na que
desaparecen a casa e os corpos de Helena e Daniel, que supón o comezo dunha nova etapa na vida do narrador-protagonista,
agora namorado doutra misteriosa rapaza que non chegamos a coñecer.

López, Cruz (adapt.), O osiño Bumi na súa casa (ISBN: 84-8289-144-8)/ O osiño Bumi e os seus xogos
(ISBN: 84-8289-143-X)/O osiño Bumi está de aniversario (84-8289-145-6)/O osiño Bumi na granxa
(ISBN: 84-8289-142-1), ilust. Inaraja, Vigo: Edicións do Cumio, col. Osiño Bumi, 2001, [14 pp.].
Estes catro libros, dirixidos aos primeiros lectores, aparecen con páxinas de cartón e moita ilustración destacando ademais en
cada páxina aquilo do que se está a falar nunha lapela. O contido aparece sempre partindo dunha pregunta ou exclamción
dirixida ao osiño Bumi, quen logo contesta. En O osiño Bumi está na súa casa, o protagonista fai distintos labores caseiros
como limpar os zapatos ou recoller os xoguetes para que non estorben. En O osiño Bumi e os seus xogos o oso xoga cos seus
amigos ás agochadas, aos birlos, ao baloncesto ou ás carreiras. En O osiño Bumi está de aniversario aparecen os regalos que
recibiu cando cumpriu anos. E, por último, en O osiño Bumi na granxa, destácanse algúns dos labores que fai o osiño na
granxa, por exemplo apañar os ovos das galiñas ou darlle cenorias aos coelliños.

Mayer, Mercer, Un pesadelo no meu armario (There´s a ningtmare in my closet), ilust. da autora, trad.
de Xosé M. González “Oli”, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os Montes, setembro 2001, [31
pp.] (ISBN: 84-8464-101-5).
Mercer Mayer é a autora deste relato protagonizado por un neno que, canso do pesadelo que habitaba o seu armario, decide
librarse del. Despois de dispararlle e de que o pesadelo rompa a chorar, o neno méteo na súa cama. Pero non todo está resolto,
xa que parece ser que hai un novo pesadelo no armario. O lector máis miúdo pode seguir esta historia por medio do breve texto
e das grandes ilustracións a toda páxina e cor.

McPherson, Ann e Aidan Macfarlane, O diario da outra maniática, trad. Montserrat Paz, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, nº 49, xaneiro 2001, 247 pp. (ISBN: 84-8302-605-8).
Obra na que Ann McPerson e Aidan Macfarlane nos trasladan a modo de diario as impresións que unha adolescente de dezaseis
anos vai escribindo ao longo de todo un ano da súa vida. Cunha linguaxe propia do argot xuvenil, as enumeracións, os xiros
expresivos ou as indeterminacións, recóllense os feitos que día a día vai anotando de todo o que lle ocorre na casa, no colexio,
cos amigos ou na rúa, plasmando a súa propia visión das cousas e as reflexións que lle arrincan tales feitos. Tamén se intercalan
un bo número de elementos alleos á escrita como as receitas que lle dan cando está enferma, as notas das materias da escola, os
panfletos que atopa na rúa, que lle dá súa nai ou a enquisa que atopa sobre a SIDA, elementos que non son transcritos ou
transmitido o que conteñen senón reproducidos co seu propioformato e que pasan así a formar parte da obra. É a través dos
apuntamentos diarios que realiza que coñecemos os seus problemas xeracionais cos pais, a influencia do seu irmán Pete ou os
primeiros amores e desamores de adolescencia propios de todos os mozos e cos que o lector desta idade se pode identificar
plenamente. A obra péchase co agradecemento dos autores aos adolescentes que colaboraron con eles.

Molist, Pep, Area nos zapatos, ilust. Maria Espluga, adaptación ao galego Xoán Babarro, Barcelona:
Combel Editorial, col. cabaliño alado, serie galope, nº 5 (de 6 anos en diante), setembro 2001, 21 pp.
(ISBN: 84-7864-567-5).
Historia fantástica que intenta explicarlles aos máis pequenos a maxia que agochan os libros e a lectura. María, unha nena de
seis anos, quere descubrir o que se sente cando un se mete “dentro” dun libro, unha experiencia que coñece por boca dos seus
irmáns. Un día, na biblioteca, colle un libro e busca unha porta para entrar, ata que a descobre nunha ilustración que representa
uns nenos na praia. Entón intenta saltar riba do libro, introducir a man dentro e metelo pola cabeza pero non consegue nada. Así
que, pouco a pouco, se pon a ler a historia ata que de súpeto desaparece dentro do libro. Antón, o bibliotecario, como é a hora
de pechar recolle os libros e cando a nai vén buscar a María esta aparece tamén de súpeto cos ollos brillantes e a area pegada
nos zapatos.

Nesquens , Daniel, Marmelada de amorodo, Iº Premio do Iº Certame Internacional do Álbum Ilustrado
“Cidade de Alacante” 2001, ilust. Fino Lorenzo, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, [28 pp.]. (ISBN:
84-8302-711-9).
Este volume que conta con Daniel Nesquens como autor do texto e con Fino Lorenzo (Baiona, Pontevedra 1962) como autor da
ilustracións foi galardoado co Primeiro Premio do Iº Certame Internacional do Álbum ilustrado “Ciudad de Alcántara”, na súa
edición de 2001. Por medio dun texto breve e por medio das ilustracións en colaxe, un narrador en primeira persoa preséntanos
o seu rato Papas Fritidas, un simpático animaliño que detesta o queixo, pero que devece pola marmelada de amorodos.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Marmelada de amorodo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 241, 29 decembro 2001, p. 2.
Presenta a Papas Fritidas o protagonista de Marmelada de amorodo, de Fino Lorenzo e Daniel Nesquens. Subliña que este libro
foi merecedor do 1º premio do Certame Internacional de Álbum Ilustrado “Cidade de Alacante” 2001.

Obiols, Miquel, O cadro máis bonito do mundo (El quadre més bonic del mòn), ilust. Roger Olmos, trad.
Miguel Barrios, Pontevedra: Kalandraka Editora, novembro 2001, [36 pp.]. (ISBN: 84-8464098-1).
Álbum de Miquel Obiols (Roda de Ter-Barcelona, 1945), con ilustracións a toda páxina e cores moi chamativas de Roger
Olmos, co que se lles quere achegar a figura do pintor mallorquín Joan Miró aos máis pequenos. Faise a través da fabulación da
rebeldía de cinco manchas de pintura (amarela, azul, vermella, negra e verde) personificadas como “feras” salvaxes que o pintor
ten que cazar, dominar e perseguir unha vez que lle escapan da casa e marchan ata Barcelona. Alí sitúase o maior efecto destas
manchas rebeldes, alúdese a lugares concretos da cidade presentes na obra do pintor, xógase co equívoco de termos como
“punto de mira”, coa simboloxía das cores (que á xente de Barcelona pintan só de azul e gra) ou co significado de mar,
adquirindo a ambivalencia de ser o real e o da creatividade na que anda perdido Miró, plasmado na súa obra pictórica cunha
visión distorsionada das cousas.
Referencias varias:
- Belén López, “Kalandraka envolve o Nadal con novos contos”, Diario de Pontevedra, “Cultura &Ocio”, 23 decembro 2001,
p. 86.

Ver Dasilva, Kiko, Moncho e a mancha, no apartado VII. 1. 1 deste Informe.

Omgba, Víctor, Calella sen saída: o dilema dun inmigrante, Vigo: Galaxia, col. Costa Oeste, nº 31,
xaneiro 2001, 226 pp. (ISBN: 84-8288-426-3).
Primeira incursión de Víctor Omgbá (Yaundé-Camerún, 1967) na literatura con esta novela realista verbo da vida dos
inmigrantes africanos en España. A historia está narrada por un mozo africano, Antoine Joseph Ngounou, que chega a Europa
coa intención de proseguir cos seus estudios de dereito en Madrid. Unha vez en España denéganlle a validación de estudios e
descobre que a realidade non se semella á pracenteira vida que lle describiran. Ao longo da novela deixase patente a precaria
situación que viven os inmigrantes e os diferentes problemas aos que se teñen que enfrontar o propio protagonista ou algún dos
seus compañeiros inmigrantes: a realización de traballos precarios mal remunerados, dada a súa situación de inmigrante ilegal,
as vivendas infrahumanas que deben compartir, o medo a saír polas noites por mor dos grupos xenófobos, estafas das mafias...
A medida que avanza a historia a situación do protagonista empeora e vese na obriga de marchar á Coruña coa súa moza por
mor dun enfrontamento cun inmigrante rico, fillo de políticos corruptos. Nesta cidade é detido pola policía, por traballar
ilegalmente, e ábreselle un expediente de expulsión sen conseguir que dous avogados e unha asociación de axuda ao
inmigrante, que tamén o queren utilizar, lle solucionen o problema. Inmerso nesta situación decátase que a raíz de tódolos
problemas atópase na diferente maneira de tratar a unha persoa en función das posibilidades económicas e non da súa raza. Ao
final, regresará á súa terra coa finalidade de loitar por mellorar a situación dos inmigrantes.

Recensións:
-F. Martínez Bouzas, “Víctor Omgbá, escritor galego”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 69, 25 marzo 2001, p. 8.

Reflexiónase sobre a conveniencia de considerar como un escritor galego a Víctor Omgbá. Ofrécese un breve resumo da
traxectoria profesional deste autor nado en Camerún. A continuación, coméntase a posibilidade de que a obra publicada sexa
unha traducción do castelán. Alúdese ao silencio que, a este respecto, mantivo a editorial. Remátase salientando o consideración
de Víctor Omgbá como primer escritor galego de orixe camerunesa.
- M. Q. S., “Unha ‘calella sen saída’ a inmigración”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 72, 15 abril 2001, p.
10.
Tomando como punto de partida a obra autobiográfica Calella sen saída do camerunés Víctor Omgbá, Quintáns afonda no tema
da inmigración. A solución, segundo el, para atallar o problema do racismo e do rexeitamento ao alleo pasaría polo aumento de
comprensión e de coñecemento cara aos outros. Da obra sinala que é un achegamento apaixonado ao mundo da emigración, un
“fermoso e tenro diálogo do propio inmigrante con nós mesmos”, e remata preguntándose se nunha terra de emigración como é
a nosa non terá unha lectura marcada pola emotividade.

- F. Martínez Bouzas, “Benvidos ó inferno”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 74, 29 abril 2001, p. 9.
Comézase reflexionando sobre a aceptación do camerunés Víctor Omgbá como escritor galego. A continuación, a atención
céntrase na obra recensionada, presentándoa como unha “achega realista” ao tema da inmigración. Ofrécese, ademais, un
resumo dos acontecementos narrados. Así mesmo, saliéntase tanto a sinxeleza estructural e formal coma a plucritude da lingua.
Remátase reprochándolle ao autor o exceso de reflexións sociais e políticas.
- Francisco Martínez Bouzas, “Relato-reportaxe sobre a inmigración”, Guía dos libros novos, nº 29, “Narrativa”, maio 2001, p.
21.
Martínez Bouzas manifesta que é moi infrecuente nos sistemas literarios do noso contorno unha novela sobre a inmigración, e
máis se, como é o caso, está escrita desde dentro. A continuación, explica a odisea vivida por Omgbá, un licenciado en Dereito
pola Universidade de Iaundé que viaxou a España para ampliar os seus coñecementos, desexo nunca realizado ao converterse
en ilegal por culpa dos problemas burocráticos e lexislativos e consecuentemente sufrir en carne propia a explotación e a
discriminación. Sinala o crítico que Calella sen saída é unha obra autobiográfica e expón demoradamente o argumento. Por
outra parte, comenta que Omgbá fai fincapé na grande ignorancia sobre a realidade occidental existente en África, fomentada
polos propios emigrantes e ata polos deportados, e no carácter estructural do racismo no estado español, visto tamén como
manifestación da loita de clases. Desde o punto de vista literario, Martínez Bouzas acha que estamos perante unha obra
tecnicamente moi simple que deriva por veces cara ao

ensaio. Non obstante, dada a carencia de información sobre se se trata dunha traducción, resalta o feito de que sexa o único
libro escrito en galego por un camerunés.
- Valcárcel, Xulio, “Calella sen saída”, El Ideal Gallego, “La Galería”, 24 xuño 2001, p. 4.
Antes de ofrecer un amplo resumo argumental saliéntase a novela de Víctor Omgbá como “a primeira aportación á nosa
literatura dun sector que no futuro necesariamente terá a súa presencia. Literatura Galega escrita por inmigrantes”. Coméntanse
os temas tratados na novela centrados na situación de marxinalidade e persecución que sofren os inmigrantes e outros
problemas sociais existentes na actualidade. Ao falar do argumento resáltase que se trata dunha “literatura escrita co corazón,
desde o sufrimento da propia experiencia” do autor e na que se reflicte “a intolerancia por parte tamén dun pobo como o galego,
que esquecemos o que fomos: inmigrantes”.
-Miguel Á. Santos Rego, “Víctor Omgbá. Calella sen saída”, Revista Galega do Ensino, “Recensións”, nº 33, novembro 2001,
pp. 301-303.
Tras reflexionar sobre as causas e as consecuencias da emigración, a atención céntrase na obra recensionada da expón o seu fío
argumental e destácase a tensión dunha narración “case autobiográfica” na que o protagonista se ve nunha busca ansiosa de
desacougo. A continuación, lóuvase a fluidez narrativa acadada, a boa articulación da historia, malia

considerar que sobran algunhas das “divagacións” que rompen co ritmo narrativo. Remátase coa interrogante da situación real
dos emigrantes actualmente, en especial do fluxo migratorio África-Europa.

Referencias varias:
-Eusebio Álvarez/Rodri García, “Víctor Omgbá: “Te miran y a nadie le importa quién eres o que haces”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 18 febreiro 2001, p. 34.
Dánse primeiramente datos biográficos do autor: que nunca tivo un libro ata a Universidade, usaba fotocopias; licenciatura en
dereito; 1995 beca para seguir estudios en España; opinións sobre os sentimentos ao chegar ao novo país; problemas que viviu;
empregos que ocupou, etc. Motivos que o levaron a escribir esta obra que é case unha biografía na que aparecen personaxes
vinculados aos inmigrantes e que se citan neste traballo.
- Carmen Abizanda Losada, “La convivencia no es una utopía”, La Opinión, “ A Coruña”, 20 febreiro 2001, p. 72.
Comenta que esta novela foi escrita entre as liñas dun xornal, a seguir o autor di, como resposta a preguntas da entrevistadora,
que a súa obra é unha historia verdadeira; que trata da emigración; da súa chegada a España e dos

problemas que logo tivo; opina sobre a Lei de estranxeiría; que é boa a fusión cultural, das lecturas que facían en O Camerún,
dos seus autores preferidos; dos temas que se reflicten: amor, dolor, morte.
- AFA, “En estado ‘ilegal”, O Correo Galego, “AFA”, 20 febreiro 2001, p. 34.
Referencia á presentación da obra na Coruña. Reflíctense declaracións do autor sobre a situación dos emigrantes, sobre a Lei de
estranxeiría, sobre as razóns que o levaron a escribir esta obra.... Danse notas biográficas destes camerunés e argumentais da
obra.
- Xavier Alcalá, “Bocas”, Diario de Ferrol/El Ideal Gallego, “A voapluma”, 21 febreiro 2001, p. 64/51.
Referencia á presentación en Ferrol desta obra. Comenta que o autor pincelou a obra e explicou a causa pola que a fixo; Damián
Villalaín introduce aos presentadores. Ramón Loureiro afirma que esta obra é literatura. O comentarista salienta que neste acto
non houbo demagoxia “oenegueira”, nin esquecemento da historia dun pobo emigrante e dá a benvida a este escritor á “patria
literaria dos galegos”.
- Víctor Freixanes, “A cultura da diferencia”, La Voz de Galicia, “Vento nas velas”, 3 marzo 2001.

Lembra que hai anos publicou un libro de Leonardo Sciascia, O mar da cor de liño, que o impresionou, sobre todo nun
capítulo no que se refería á saída duns campesiños da súa patria cara a outra, feito que lle recordaba aos galegos que tiñan que
emigrar. Logo refírese a esta obra de Omgbá, dá unhas notas sobre a vida do autor e volve a relacionar os feitos para logo
pasar a reflexionar sobre a baixa demográfica en Galicia e a relación deste feito coa acollida de persoas como Omgbá. De
reaccións como a de Marta Ferrusola, reflexiona sobre elas, compara e remata desexando que este libro sexa o principio dun
diálogo e dunha convivenvia.
- M. Blanco Rivas, “Calella sen saída”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 207, 5 maio 2001, p. 2.
Resume argumental desta obra “realista, dura e emotiva” centrada no tema da inmigración. Péchase a nota cunha breve
información sobre Víctor Omgbá, o seu autor.
- Xavier Alcalá, “Calella sen saída”, El Mundo, “Hoy Miércoles”, “Opinión”, 14 marzo 2001, p. 2.
Comeza reflexionando sobre a literatura, di que a receita para unha boa narración é “ter unha boa historia e saber os valores da
historia de partida e os que se envorcan no traballo de ourive contador”. Pasa logo a falar da obra que considera se publica nun
momento oportuno debido á actualidade do tema. Salienta o valor de Omgbá por contar os seus padecementos pero acúsao de
precipitación na traducción da súa “docu-novela” que “so arrastra en páxinas claramente vivenciais, e cansa coas reflexións”.

- C. Vidal, “Victor Omgbá”, A Nosa Terra, nº 978, “Guieiro Cultural”, 15 marzo 20001, p.
34.
Comeza a entrevista cunha breve biografía do escritor e avogado Omgbá (Nkongsamba, 1967), da compostura tranquila e das
súas reclamacións dende a asociación “Equus Zebra” que creou na Coruña. Despois fala da súa vida e do argumento da súa
novela, dende que chega a Madrid e se decata que nada era o imaxinado, non había un mundo marabilloso, os traballos que
realizou, a vida clandestina, unha vida ilegal coa espada sobre as costas da expulsión. Fala dos seus sentimentos diante da
incomprensión, da chegada á Coruña para traballar, descubriu que Galicia era terra de emigrantes, leu obras e decidiu pasar á
literatura a súa, gustaríalle que a súa obra se publicase en África e a lesen os mozos. Fala do seu traballo e do seu desexo de ir
ao Camerun, manifesta os seus temores sobre a xenofobia, fala do cimiterio no que se está a converter o mar que une Europa e
Africa e di que “é unha vergoña que os países demicráticos reciban aos dictadores africanos mentres o povo morre no Estreito”.

- Carlos Casares, “Crónica dun acto”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 17 marzo 2001, p. 14.
Recordo do acto de presentación desta obra en Ferrol. A tardanza dos xogadores do deportivo que ían participar, que non
chegaron e polo tanto un grupo de rapaces non escoitaron ao escritor por quedar ao frío. Este dato deu moito que falar e
reflexionar pois quedou claro que os rapaces preferían aos xogadores antes que ao escritor, que hai para todo, pois xente no acto
non faltou. Fala tamén da cea e das preguntas que el lle fixo ao autor.

- M. Blanco Rivas, “Calella sen saída”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 203, 31 marzo 2001, p. 3.
Fálase da crónica novelada da vida dos emigrantes africanos no noso país que baixo o título Calella sen saída vén de publicar o
camerunés Víctor Omgbá, onde se subliña que se trata dunha “narración realista e emotiva” e en boa medida autobiográfica.

- Manuel Vidal Villaverde, “Calella sen saída”, Atlántico Diario, “La Revista”, 15 abril 2001, p. 37.
Refírese á historia que se narra e di que se trata dunha “acertada novela”. “Acertada” polo tema que trata, moi actual polos
problemas que está a xurdir ao redor da “emigración ilegal”. Remata afirmando que estamos ante un bo guión para levar a un
filme e aconsellando a súa lectura.
- Alfredo Conde, “Tempos negros”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 28 abril 2001, p. 4.
Fálase, entre outros temas esbozados, desta obra e ponse á reflexión do lector se esta obra é galega ou non, fálase da negritude
literaria, compárase a chegada de Omgbá da obra coa dun emigrante galego a calquera cidade. Fanse preguntas sobre: negros,
brancos, ricos, pobres, etc. que quedan para a reflexión do lector.

- Christian Casares, “Viaxes e historias”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 21 maio 2001, p.6.
Refírese a dúas obras de viaxes baseadas en feitos reais. Calella, de Victor Omghá, unha viaxe imposible, unha temática de
grande interese pola súa actualidade. Descríbese o contido da obra. Dise que “non é difícil intuir que grandes partes da
narración correspóndense cos feitos vividos polo propio autor”. Da outra obra, A expedición do Pacífico, de Marilar Aleixandre,
tamén se describe o contido e dise que é “un alegato en contra das desigualdades entre homes e mulleres”. Nas dúas salienta
que a viaxe máis importante é a que fai mudar os protagonistas.
- Silvia Gaspar “Galicia no exterior”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 8 outubro 2001, p. 6.

Lembra a importancia que a emigración tivo dende sempre en Galicia, e como mostra cita dous congresos que se celebraron en
setembro; un dedicado a Curros Enríquez e outro ao exilio. A seguir, menciona escritores e títulos que tiveron relación coa
diáspora como Rosalía e Neira Vilas. Finalmente, refírese ás voces que hoxe nos achegan ao mundo da inmigración, como é o
caso de Víctor Ngonga e a súa obra Calella sen saída.

Pacheco, Sindo, As raíces do tamarindo (Las raíces del tamarindo, 2001), Finalista do Premio Edebé de
literatura xuvenil, trad. Antonio Pichel, ilust. Lázaro Enríquez, A Coruña: Rodeira, col. Periscopio, nº 16,
2001, (ISBN: 84-8116-792-4).
Ao longo de vintecatro capítulos sen títular Sindo Pacheco, a través dun narrador omnisciente clásico, condúcenos por un ano
da vida de Tony, un adolescente cubano. A acción desenvólvese nunha vila da illa, na que entramos en contacto co ritmo lento
que caracteriza esa sociedade. Asistimos ao longo da novela a unha evolución do seu protagonista central que comeza faltando
ás clases de secundaria por desinterese e por desgana, malia o seu bo expediente académico. Fálase da súa especial situación
familiar, o seu pai está no cárcere cumprindo condena por estafa; das súas relacións coa nai que cada vez peores, da influencia
que os amigos exercen nel; do comezo da atracción polo outro sexo, mesmo se namora e acaba sendo correspondido por Maité.
Ao final, a situación académica recondúcese positivamente, o pai sae do cárcere e divórciase. Ademais de darnos a coñecer
certas facianas da cultura e da actividade cotiá cubana, latexa ao longo de toda a novela unha certa crítica ao rexime político de
Fidel Castro.

Pita, Charo, Igor (Igor), trad. da autora, ilust. Carmela Mayor, Pontevedra: Kalandraka Editora, col.
Demademora, xuño 2001, [25 pp.]. (ISBN: 84-8464-090-6).
Con moita ilustración e pouco texto esta obra de Charo Pita destinada aos máis pequenos relata en terceira persoa a cantidade
de cousas que Igor, con tan só catro anos, é capaz de facer. E despois de enumerar aventuras incríbeis nas que Igor é o
protagonista, é el mesmo o que lle di a seu irmán que é todo un home.
Referencias varias:

- M. Blanco Rivas, “Igor”, Faro de Vigo, “El Sábado. Librería galega”, nº 218, 21 xullo 2001, p. 2.
Comentario sobre Igor, de Charo Pita con ilustracións de Carmela Mayor. Trátase dun pequeno álbum ilustrado no que se
narran as aventuras dun neno de catro anos chamado Igor.
- M. Blanco Rivas, “Igor”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 231, 20 outubro 2001, p. 2.

Breve introducción ao argumento da nova obra de Charo Pita, Igor, da que se sinala que é un conto en clave simbólica con
moita delicadeza no que se nos achega ás transformacións internas que supón o crecemento e á necesidade de autoafirmación
na etapa infantil.

Rivas Torres, Merçè, Nassima, á sombra dos talibán (El somnis de la Nassima, 2001), ilust. María
Lires, trad. Mercedes Pacheco Vázquez, Vigo: Ir Indo Edicións, col. O elefante contacontos, nº 20 (máis
de 12 anos), maio 2001, 105 pp. (ISBN: 84-7680-360-5).
A xornalista Merçè Rivas (Barcelona, 1954) preséntanos neste relato ilustrado por María Lires (A Coruña, 1973), un tema que,
desgraciadamente, centrou a actualidade no 2001. A través dun episodio ocorrido a Nassima, unha nena de dez anos que reside
en Kabul, preséntasenos o drama da vida en Afganistán, un país castigado polos desastres naturais, as guerras, as superficies
minadas, a miseria e o tráfico de drogas, que asiste aos cambios sociais que se producen coa chegada dos talibán ao poder. Eses
cambios, que afectan especialmente á vida das mulleres, fan que o maior desexo de Nassima sexa converterse nun rapaz como o
seu amigo Mohamed para poder ir á escola, xogar na rúa, traballar nas alfombras co seu pai ou ir sen burka. Mentres, o seu pai,
Said, un home bo e respectuoso coa tradición, prepara a saída clandestina do país da muller e da filla, temeroso dos posibles
acontecementos que cheguen a causa do radicalismo dos talibán. Pero a dura realidade fai que teña que abandonar esta idea ao
se converter, de xeito casual, nun home vixiado que levanta sospeitas polas súas frecuentes viaxes a Paquistán para vender
alfombras. Coñecemos tamén ao longo do relato a valentía dalgunhas mulleres que traballan clandestinamente asistindo ás
enfermas, ás que se lles prohibe entrar nos hospitais; a profunda dor daqueloutras sumidas na depresión polo asasinato dos seus
seres queridos ou prisioneiras na casa e tralo veo, privadas dos seus traballos e sempre acompañadas dun home polas rúas.
Trátase en fin dun relato de extraordinario realismo no que subxace a sombra da traxedia.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Nassima, á sombra dos talibán”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 212, 9 xuño 2001, p. 2.
Defíneo como un “relato eminentemente realista e actual” que reflicte o presente que viven as mulleres afganas. Sinala que a
historia que desenvolve xira arredor dunha nena de dez anos que se rebela a acatar as restriccións impostas dende
o poder dos homes ás mulleres, polo que decide fuxir.

Referencias varias:
- Afa, “As víctimas dos talibáns”, O Correo galego, “Sábado”, 9 xuño 2001, p. 34.
Para comezar coméntase que a protagonista desta obra orixinariamente escrita en catalán, Nassima, sae de xeito inocente ás rúas
de Kabul sen a obrigada burka e as consecuencias que isto lle acarrea. Estas consecuencias, din, foron as que lle serviron á
autora para dar un repaso sobre a represión á que estaba sometida a poboación afgá. Saliéntase por medio de declaracións de
Merçe Rivas que o xermolo de fantasía con base real, como xurdiu a idea despois dunha viaxe ó país asiático en 1978 e as
razóns de elixir como protagonista a unha rapaza pequena e as súas consideracións que estas

experiencias literarias que ficcionan a realidad poden sensibilizar ó lector “que pon nomes e apelidos ó que ata agora vía como
unha simple noticia”
- Doda Vázquez, “Hablando de los talibanes”, La Opinión, “A Coruña”, 12 outubro 2001, p. 12.
Entre outras novas, informa da presentación do libro Nassima, á sombra dos talibán. Nomea os escritores asistentes e recolle,
ademais das palabras da autora, as loanzas de Manuel Rivas, tamén presente no acto.
-B. L., “Os libros infantiles copan as novidades editoriais de ‘Ir Indo’ e ‘Xerais’ de Vigo”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 18
outubro 2001, p. 79.
Percorrido polas novidades editoriais de Ir Indo e Xerais dedicadas aos máis novos. Coméntase a aparición de Nassima, á
sombra dos talibán, unha novela da que se resume o argumento, ademais de ofrecer unha breve biografía da súa autora. Dentro
das novidades de Ir Indo tamén se salienta a chegada á rúa de cinco novos títulos da colección “Elefante contacontos”.
- M. Suárez, “Poetas gallegos se solidarizan con las mujeres de Afganistán”, La Opinión, “ A Coruña”, 25 outubro 2001,
p. 10.

Nova da exposición “Ser muller en Afganistán”, que reúne vintedúas fotografías que a Coordinadora Comarcal da Marcha
Mundial das Mulleres reuniu na Asociación Alexandre Bóveda da Coruña. Tamén salienta o apoio de diversos escritores
galegos (como Lino Braxe, Pilar Pallarés, Marisol Manfurada, Manuel Rivas, Xurxo Souto e Fernán-Vello) a esta campaña a
través de textos que acompañan as fotografías. Alén disto, alude ao acto de presentación da versión galega do libro Nassima,
á sombra dos talibáns, da catalana Merçe Rivas, no que participaron tamén Manuel Rivas e Xosé Antonio Perozo e que vén
afondar nesta problemática tan de actualidade.
- AFA, “Á sombra dos talibán”, O Correo Galego, “AFA”, 26 outubro 2001, p. 34.
Dá conta da presentación de Nassima, á sombra dos talibán na Coruña. Ademais de informar dos persoeiros do mundo da
cultura presentes no acto, sintetiza o argumento desta novela e recolle as declaracións da súa autora, Merçé Rivas, nas que
explica que pretendeu dar a coñecer a importancia do traballo oculto das mulleres en Afganistán para “impulsar o que nós
chamariamos sociedade civil”. Nega calquera tipo de oportunismo da obra por levar xa varios meses publicada antes do once de
setembro.
- Jacinto Ruiz, “Los talibanes eran educados por EEUU para luchar contra los rusos”, La Voz de Galicia, “Los domingos de la
voz”, 4 novembro 2001, pp. 12-13.

Entrevista a Merçé Rivas sobre a situación da poboación civil en Afganistán. A autora de Nassima, á sombra dos talibán
propón a esta nena como exemplo das penalidades polas que están a pasar as mulleres afganas. Amósase contaria aos
bombardeos, aínda que sexan de alimentos, e cre que é un conflicto de difícil saída.
-Zaida Iglesias, “Humanidades y Unicef en favor de la infancia”, Atlántico Diario/La Región, “Universitas”, 20 decembro 2001,
p. 53/p. 51.
Ademais de dar conta dalgunhas conferencias pronunciadas durante a celebración das Xornadas Universitarias sobre os
Dereitos das Nenas e dos Nenos, tamén se fai eco da presentación durante as mesmas da obra de Merçé Ribas, Nassima, á
sombra dos talibán, da que sinala que é unha traslación da propia experiencia da autora en Afganistán e destaca a súa
actualidade polos feitos ocorridos no mes de setembro.

Rivera Ferner, Marta, O elefante que non era elefante, trad. Xosé Manuel Moo Pedrosa, ilust. da autora,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merliño, outubro 2001, [32 pp.]. (ISBN: 84-8302-6937).
Divertida e colorista historia de Marta Rivera Ferner na que un elefante con todas as características desta especie está
convencido de que non é un elefante, senón que primeiro cre que é un terrón de azucre, logo unha abella, e mesmo unha
lámpada, equívocos do que o sacan os seus amigos o chimpancé, o crocodilo e a curuxa, respectivamente. Malia estes consellos
non admite ser un elefante, polo que despois dalgún tempo vagando chega a unha illa na que decide quedar, agora convencido
de que é un paxaro que voa polo fondo do mar, lugar no que é moi lixeiro. Sorprenden as ilustracións a toda páxina da propia
autora, nas que por veces combina as imaxes de obxectos reais cos seus debuxos.

Rubio, Antonio, Os oficios de Xan (Los oficios de Juan), trad. Xoán Couto, ilust. Rebeca Luciani,
Pontevedra: Kalandraka Editora, col Demademora, xuño 2001, [25 pp.]. (ISBN: 84-8464-089-2).
Nesta obra de Antonio Rubio (Toledo, 1953) ilustrada por Rebeca Luciani (Arxentina, 1976), descríbese un día da vida de Xan
e vai dando conta de cómo durante o seu transcurso este quere traballar de distintas cousas. Pimeiramente Xan quixo ser
mariñeiro, mentres almorzaba imaxinouse nun aeroporto, cando estaba na escola decidiu ser albanel e logo médico. Así mesmo
durante a hora da comida e toda a tarde imaxinou que era domador, xogador, cociñeiro e mesmo fabricante de desertos ou
inventor de nubes de espuma branca.
Recensións:

M. Blanco Rivas, “Os oficios de Xan. Antonio Rubio/Rebeca Luciani”, Faro Vigo, “El Sábado”, nº 217, 14 xullo
2001,
3.
Achégase ao contido da obra centrada nas accións cotiás de Xan, un neno cun forte poder de imaxinación coa que cambia cada
momento do día. Sobre o estilo sinala que son textos curtos, cun ritmo moi rápido e de fácil comprensión para identificar ao
protagonista dentro dos múltiples oficios imaxinarios nos que se atopa. Finalmente, alude aos autores e ao remate da obra, que
convida aos lectores a durmir.

Referencias varias:
- Castro, Francisco, “Os oficios de Xan”, Atlántico Diario, “Vigo”, 27 xuño 2001, p. 13
Con motivo da saída do prelo das novidades editoriais de Kalandraka recórdase a importancia de “facer lectores, amantes de
palabras” ofrecendo boas historias e considérase un bo exemplo esta obra, de Antonio Rubio, coa que titula o artigo. Saliéntaa
non só polas ilustracións de Rebeca Luciani Torres, senón tamén por reflectirse no texto as cousas cotiás, os instantes e as
melancolías coas que de pequenos deixabamos voar a fantasía.

Sagarzazu, Pako, Miña irmá ten síndrome de down (Mi hermana es distinta, ¿y que?, 2001), trad. Xesús
Carballo Soliño, ilust. Mikel Valverde, Vigo: Galaxia/Editores Asociados, col. ¿E que? (a partir de 8
anos), nº 5, outubro 2001, 30 pp. (ISBN: 84-8288-459-X).
Ao igual que no resto dos volumes que integran esta colección preséntase un problema da vida actual e real como é o sindróme
de down dende un punto de vista desdramatizado e con certas doses de humor. Un rapaz de dez anos reflexiona sobre as
diferencias físicas e mentais que observa entre el e a súa irmá, retrasada mental e dous anos maior que el, e sobre a opinión que
a xente ten dos discapacitados. Remata esta historia, na que se conxuga o texto de Pako Sagarzazu coas ilustracións de Mikel
Valverde (Vitoria-Álava, 1966) a toda cor nas páxinas impares, coa descrición da súa irmá namentres pinta diversos animais na
parede.

Sardà, Rosa, Gústame esconderme, 22 pp. (ISBN: 84-7864-543-8)/Gústame ser grande, 22 pp. (ISBN:
84-7864-544-6)/Gústame luxarme, 20 pp. (ISBN: 84-7864-545-4)/Gústame facer como fan os grandes,
22 pp. (ISBN: 84-7864-546-2), adaptación ao galego Xoán Babarro, ilust. Rosa M. Curto, Barcelona:
Editorial Combel, col. cabaliño alado, serie paso (de 5 anos en diante), setembro 2001.
Colección de álbumes de Rosa Sardá nos que a través dun texto sinxelo que se complementa coas ilustracións de Rosa
M. Curto (Barcelona, 1951) e botando man de recursos como as frases sinxe las, a repetición de estructuras e a acumulación, se
presentan os gustos e os xogos habituais dos máis cativos. Nestes títulos explícase cánto lles gusta aos protagonistas esconderse
pola casa ata que os atopan, facer cousas sós como comer ou lavarse sen axuda dos pais, luxarse ao longo do día cando chove,
cando debuxan ou cando xogan e remedar os maiores en todas as súas actividades diarias como falar por teléfono, conducir o
coche, poñer botas de tacón ou xogar a ser mestres.

Sebastián, Alberto, Capitán Calabrote, ilust. Carles Arbat, trad. Maite García Telmo, Pontevedra:
Kalandraka, col. Demademora, outubro 2001, [36 pp.]. (ISBN: 84-8464-107-4).
Alberto Sebastián Gutiérrez é o autor desta historia que ten como protagonista principal ao capitán Calabrote, o máis terríbel
dos piratas que vivía retirado nunha illa perdida no inmenso océano, onde coidaba do seu tesouro e descansaba das súas
aventuras, ata que un día chega alí outro pirata para enterrar o seu tesouro. Despois de apoderarse del e de vestirse de pirata
para atacar o intruso, ao capitán Calabrote comézanlle a fraquear as forzas e pensa que non só hai que ser valente para pelexar,
polo que dende aquela os dous piratas viven felices na illa, contándose abordaxes e festas con ron, ademais de entonar vellas
cancións. Carles Arbat Serasols é o autor das ilustracións a toda páxina que embriagan de vivas cores unha historia máis
protagonizada por intrépidos piratas.
Referencias varias:
M. Blanco Rivas, “Capitán Calabrote”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 234, 10 novembro 2001, p. 2.

Francisco Castro, “Ocas e piratas”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 18 novembro 2001, p. 12.

Achéganos a esta obra de Alberto Sebastián, unha entrañábel historia contada nun rexistro moi adecuado para os primeiros
lectores, que constitúe un canto ao afecto e unha celebración da amizade.

Informa da presentación de Capitán Calabrote, de Alberto Sebastián. Dá conta das actividades coas que a editorial Kalandraka
rodeou o acto, entre os que destaca un xogo-contaconto que enfeitizou aos lectores máis novos. Finalmente, sintetiza o contido
do volume presentado.

Sennell, Joles, O ogro cheirento, ilust. Montse Tobella, adapt. ao galego de Xoán Babarro, Madrid:
Combel Editorial, col. cabaliño alado, serie galope, nº 6 (a partir de 6 anos), setembro 2001, 21 pp.
(ISBN: 84-7864-568-3).
Joles Sennel (Vic-Barcelona, 1945) e Montse Tobella (Barcelona, 1957) por medio da narración, as ilustracións e un narrador
omnisciente contan a historia fantástica dunha nena pequena chamada Paula, que descobre que no váter da súa casa hai un ogro
cheirento. A curiosidade que caracterizou a Paula dende nena e que a levou a preguntarse que habería dentro do váter, lévaa a
liberar ao ogro cheirento. Éste cóntalle que antes era malo e que foi condenado pola raíña das fadas a vivir alí ata que alguén o
liberase. Ademais, agradecido por recuperar a súa liberdade, o ogro regálalle a Paula unha pulseira feita cun pelo do seu rabo
que, a pesar do que puidera parecer, desprende un arrecendo “delicado e agradable”.

Schlüter, Andreas, Manxar do demo, trad. Franck Meyer, ilust. Andrés Meixide Gayoso, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Sete mares, nº 13, abril 2001, 175 pp. (ISBN: 84-8288-450-6).
Andreas Schlüter permitiu agora publicar en galego esta novela de aventuras protagonizada por catro rapaces: Mischa, Lars,
Tasi e Tina, que sempre está acompañada do seu rato Watson. O nó da historia arrinca cando os rapaces, que rexentan o
negocio de mensaxería Pata de Rata, comezan a prestarlle os seus servicios a un médico, ao cal lle teñen que levar unhas
análises a un laboratorio, ao lado do cal están aparecendo animais mortos dun modo inexplicábel. Despois de facer toda unha
serie de averiguacións e de vivir unha serie de perigosas aventuras, descobren a existencia dunha secta, que facía rituais
satánicos onde se sacrificaban animais e que tiña como un dos seus principais membros ao doutor Cabeza de cicatriz, que era un
un antigo traballador resentido que fora despedido dos laboratorios. Parte das pasaxes desta narración chea de misterio e intriga
son recollidas polas ilustracións de Andrés Meixide (Vigo, 1972).
Recensións:
-María Navarro, “Misterio, intriga e sorpresa”, Guía dos libros novos, nº 35, “Literatura infantil e xuvenil”, decembro 2001, p.
28.

Princípiase lembrando os inicios como comerciante de Schlüter para despois pasarse ao mundo do xornalismo e desembarcar
finalmente no da literatura, ao que chegou en 1996 cunha premiada novela policial. Dáse conta de que se trata dun dos máis
exitosos autores de literatura xuvenil de Alemaña. Explícase o argumento e faise fincapé na formalación de cuestións diversas
sobre a sociedade e o individuo e mais na capacidade para ofrecer gozo aos lectores novos e para facer pensar aos de máis
idade.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Manxar do demo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 234, 10 novembro 2001, p. 2.
Explica a temática da obra de Andreas Schlüter, Manxar do demo, unha historia de crime, misterio e intriga coa que o autor
gañou o premio Emil que se concede á mellor historia policíaca para xente nova.

Tébar, Juan, Contos das 1001 noites, trad. Carmen Torres París, ilust. Javier Serrano et alii, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, novembro 2001, 198 pp. (ISBN: 84-8302-684-8).
O volume ábrese cun prólogo, no que Juan Tébar (Madrid, 1941) incita á lectura destas historias e realiza varias advertencias. A
seguir, preséntase “O conto das 1001 noites”, no que un narrador, que apela con frecuencia ao lector e realiza certos
comentarios sobre os feitos relatados, conta cómo Sherezade por medio das súas historias consegue que Shariar, o rei de Persia,
lle perdoe a súa vida e a doutras mozas do reino, que estaban condenadas a morrer despois de que el as desflorara. Así, a partir
desta historia marco xorde a historia de “O pescador e o xenio”, da que vai emanar a “Historia do visir, o rei Iunán e o médico
Ruián”; a de “Simbad, o mariño”, que á súa vez acolle “A primeira viaxe de Simbad”, “A segunda viaxe de Simbad” e “A
sétima e derradeira viaxe de Simbad”; e as de “Aladino e a lámpada marabillosa”, “Alí Babá e os corenta ladrós” e “A historia
de Parisad e os seus irmáns”. Trátase dunha serie de historias que teñen como marco espacial o mundo oriental e que están
poboadas de xenios, personaxes nobres e acontecementos insólitos e marabillosos. A historia marco péchase co relato “A última
noite”, no que se relata cómo o rei aprendeu a ver a vida doutra forma por medio das historias de Sherezade, coa que chegou a
ter tres fillos, e cómo ordenou aos seus cronistas que escribiran todo aquilo que a súa muller lles contara durante as 1001 noites.
Conclúese cun apéndice no que, ao longo de varios apartados, se achegan diversos datos sobre esta edición e outras en castelán,
se glosan as narracións e se alude ás súas versións cinematográficas.

Tolkien, J. R. R., O Señor dos aneis. I. A irmandade do Anel (The Lord of the Rings. The Fellowship of
the Rings, 1955), trad. Moisés R. Barcia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, nº 56,
outubro 2001, 511 pp. (ISBN do volume I: 84-8302-683-X) (ISBN da obra completa: 84-8302-682-1).
A obra máis trascendental de John Ronald Reuel Tolkien (Sudáfrica, 1892-Gran Bretaña, 1973) presenta en lingua galega a súa
primeira parte, A Irmandade do Anel, corenta e sete anos despois da saída da súa primeira edición americana. Ábrese cun
“Prólogo”, no que un narrador, pertencente á Xente Grande, fai referencia por extenso á historia, costumes, fisonomía ou estirpe
dos hobbits, ademais de relatar cómo Bilbo Bulseiro se fixo co Anel máxico e achegar unha “Nota” sobre os arquivos da
Comarca. A seguir, o argumento desta primeira parte divídese en dous Libros que acollen, respectivamente, doce e dez
capítulos numerados e titulados. A trama do argumento arrinca coa celebración do centésimo undécimo aniversario de Bilbo, no
que decide desaparecer co propósito de ver as montañas e atopar un lugar tranquilo para os seus últimos días, polo que lle deixa
en herdanza o Anel ao seu sobriño Frodo Bulseiro, que coa axuda do mago Gandalf coñece as propiedades do Anel. Así, para
evitar que o Señor Escuro se apodere del para sumir todas as terras nunha segunda escuridade, Frodo sae de Vila Bulsa xunto a
outros hobbits cos que coñece unha serie de curiosos personaxes e se ve inmerso en graves perigos ata chegar á casa de Elrond,
onde se atopan con Gandalf e Bilbo. Alí créase a Irmandade do Anel, formada por elfos, homes, hobbits e ananos e que
pretenderá gardar o Anel dos inimigos,

polo que tentará levalo a Modor, pasando por terras estrañas e salvando difíciles situacións. Esta primeira parte conclúe co
anuncio de dúas novas partes, As dúas torres e O regreso do rei, e cunha breve alusión ao seu contido.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “A triloxía épica tolkiana, en galego”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 234, 10 novembro 2001, p. 2.
Dá conta do argumento de A irmandade do Anel, o primeiro dos volumes que conforman a triloxía O señor dos Aneis,
publicada orixinariamente en 1955 polo escritor J. R. R. Tolkien e que supuxo a definitiva renovación do xénero fantástico.
Sinálase que vén de ser publicada por Edicións Xerais de Galicia en traducción de Moisés R. Barcia, quen tamén verquerá ao
galego os outros dous volumes da serie, As dúas torres e o Retorno do rei, previsibelmente publicados ao longo do próximo
ano.
-José Miguel A. Giráldez, “Tolkien volve á casa polo Nadal”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 107, 12 decembro
2001, p. 1.
Princípiase salientando a espectación que creou a estrea da película O señor dos aneis. Tamén se comenta como este feito
repercutiu na difusión da obra de Tolkien. Asemade menciónase cal era o obxectivo que tiña en mente o autor ao

crear a súa obra. Logo céntrase na edición da traducción ao galego de O señor dos aneis. A irmandade do anel. Despois
destácase a necesidade de que esta obra contase cunha edición máis coidada. Ao fin, coméntanse os atrancos que sufriu Tolkien
para editar este libro e lóuvase a figura deste escritor.

Referencias varias:
-César Lorenzo Gil, “Tolkien pasea a cachimba por Hollywood”, A Nosa Terra, nº 1008, “Guiero Cultural”, 15 novembro
2001, p. 25.
Informa da traducción ao galego de O señor dos aneis e detense en analizar as razóns do éxito acadado pola versión fílmica
desta obra de J.R. Tolkien. Considera que responde á fortuna conseguida tamén pola obra literaria, e que nunca precisa de
grandes campañas publicitarias. Repasa a traxectoria de Tolkien, ao que considera creador de mundos fantásticos, ademais de
ser “orixinal” na lingua e na escrita empregadas.
- AFA, “O señor dos aneis”, O Correo Galego, “AFA”, 29 novembro 2001, p. 33.
Comenta a traducción da primeira parte de O señor dos aneis á lingua galega, ao mesmo tempo que se refire á rodaxe da
versión fílmica do texto de J.R.R. Tolkien. Describe o contido e a temática desta obra, que ten a súa orixe noutra do

mesmo autor titulada O hobbit. Describe o éxito acadado en canto a vendas e tamén a cantidade de linguas ás que foi traducido.

- Víctor F. Freixanes, “Outra cousa”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 14 decembro 2001, p. 16.
Víctor F. Freixanes reflexiona sobre a relación entre o cine e a literatura a raíz das versións cinematográficas de Harry Potter e
O señor dos aneis. Considera que cando un lector queda fascinado cunha obra resulta ben difícil que se lle cumpran as
expectativas ao contemplar o filme. Opina que radica aí “un dos segredos máis profundos da literatura: a forza das palabras”.
Propón como exemplo de “auténtica literatura” a historia de Merlín de Cunqueiro.

Trigo, Xulio Ricardo, A desaparición de Evelyn (La desaparició d’Evelyn, 1995), trad. Manuel Cortés
Tallón, Vigo: Galaxia, col. Costa Oeste, nº 34, 2001, 169 pp. (ISBN: 84-8288-463-8).
Xulio Ricardo Trigo (Betanzos, 1959) é capaz de manter en tensión ao lector ata a última liña da súa primeira novela traducida
ao galego, que ten como protagonista central a Guillem, un xornalista e escritor, que ao longo de sete capítulos titulados e
numerados en romano, é a voz narrativa que conduce esta intrigante historia recreada en espacios e feitos galegos. Despois de
que transcorreran quince anos dende que coñecera a Evelyn Moore, unha moza inglesa que viñera a Ligacia para saber da
amante do Xeneral Moore, Guillem visita a Vicente Amusco, o único escritor vivo da Xeración Nós, para un traballo que estaba
a facer sobre os narradores ligaciáns da posguerra. Cando estaban a falar dos autores menos coñecidos desa etapa, Vicente
Amusco citou a Coté Loirós, o que levou a Guillem a recordar a primeira parte da “Historia de Manuel”, que a moza inglesa lle
deixara nun feixe de follas e que estaba relacionada co citado Loirós. Levado pola súa acuciante curiosidade, Guillen ponse a
buscar información no Arquivo Xeral de Ligacia e visita a Xavier Peneda, un escritor amigo seu que na vida sempre conseguira
o que el nunca puidera obter e que agora vivía retirado no pazo de Cullere. Alí, consegue atopar a segunda parte da historia
protagonizada por Manuel e mantén relacións íntimas coa muller do seu amigo, Adriana Devi, a que lle chega a revelar a súa
auténtica identidade e lle deixa entrever a verdadeira autoría da afamada obra do seu esposo. Cando Guillem se dispón a
reencontrarse coa súa amada, á que realmente coñecera había quince anos, e a desenmarcarar a Xavier Peneda, un tráxico
suceso vólveo a privar de obter o seu máis desexado ben.

Recensións:
- Xosé M. Eiré, “A aparición de Evelyn”, A Nosa Terra, “Guieiro Cultural”, nº 1004, 18 outubro 2001, pp. 23-24.
Reflexiona inicialmente sobre a definición da literatura galega como aquela escrita en galego e non, como se ten pensado
noutras épocas da nosa historia, aquela escrita por autores nados en Galicia ou que tratasen temática galega. Esta introducción
dálle pé para referirse á versión galega de A desaparición de Evelyn do betanceiro Xulio Ricardo Trigo. Ademais de resumir o
argumento, refírese á temática, que considera atractiva por fundir varias tramas nunha soa: detectivesca, relato de terror
psicolóxico, amorosa, etc. Finalmente, opina que a novela desenvólvese nunha Galicia ideal, bastante afastada da real, e
discrepa da súa inclusión nun paratexto infantil e xuvenil como é a colección Costa Oeste.

- María Navarro, “Expectativas frustradas”, Guía dos libros novos, nº 34, “Narrativa”, novembro 2001, p. 25.
Inicialmente dáse conta de que o autor betanceiro é posuidor dunha sólida carreira dentro da literatura catalana con premios
coma o Ausiàs March, o Salvador Espriu, o Miquel de Palol ou o Premio da Crítica levantino, recibido en 1995 por esta mesma
obra, ademais do Cavall Verd por traducir a Xosé Álvarez Cáccamo. De seguido, exp lica detidamente o argumento e indica
que, como é o caso, ambientou varias novelas en Galicia. Xa centrándose neste texto, aponlle que se

deteña en detalles que despois carecen de importancia e mais que unha historia de amor sen moito interese desprace o que
debería ser o tema principal: o éxito literario en relación coa adhesión do autor ao poder dominante e coa propia calidade
textual.

Referencias varias:
-S. Noia, A. R. López e R. Navia, “A poesía con pleno dereito”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 375, 12 xullo 2001,
p. 10.
Comenta que Anxo Angueira ten elaborada unha escolma de poetas galegos de todas as épocas para o mercado francés, e que
Xulio Ricardo Trigo está traballando desde Cataluña nunha antoloxía en catalán/galego na que recollerá algúns poemas de dez
poetas novos. Sinala a continuación que este traballo de traducción supón para Trigo algo delicado posto que el cre que traducir
é facer un bo poema noutra lingua. Indica ademais que a xeración dos 90 é ecléctica e que aprendeu moito da dos 80, aínda que
a diferencia destes non atopan un correlato con poetas novos de Cataluña. Apunta tamén que Ricardo Trigo cre que en Galicia
hai un “nivel poético impresionante”, xa que así o confirman as coleccións e antoloxías que hai. Brevemente ao final fai
referencia a que este autor está agardando a publicación da súa novela A desaparición de Eveliyn, escrita en catalán pero
somerxida en ambientes galegos.

- M. Blanco Rivas, “A desaparición de Evelyn”, Faro de Vigo, El Sábado”, nº 231, 20 outubro 2001, p. 2.
Describe o argumento dunha “impecable” novela de intriga que recrea unha Galicia misteriosa, chea de atractivo e densidade
histórica, que vén de dar ao prelo Xulio Ricardo Trigo baixo o título de A desaparición de Evelyn, e que sinala que constitúe
unha mostra do talento narrativo do autor.

Troyes, Chrétien de, Lanzarote ou o Cabaleiro da Carreta (Lancelot ou le Chevalier de la Charrete),
introd. e trad. Santiago Gutiérrez García, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xabarín, nº 62, 2001, 133
pp. (ISBN: 84-8302-603-1).
Santiago Gutiérrez abre esta edición cunha introducción, na que se fai eco de feitos acontecidos no século XII no Occidente
Medieval e dá conta do nacemento da Materia de Bretaña, que foi iniciada por Geoffrey de Monmo uth. Tamén se refire á obra
de Chrétien de Troyes, que foi un crego da Champaña, que escribiu a súa obra baixo a protección de Alienor de Aquitania e que
entre o período de 1177e 1181 escribiu, entre outras, Lancelot ou le Chevalier de la Charrete. Asemade, fai certos comentarios
sobre a lenda de Lanzarote, sobre as orixes e reelaboracións posteriores que sufriu esta obra e as razóns que produciron que fose
rematada por Godefroi de Leigni, entre outros aspectos. A seguir, dáselle paso a esta historia que comeza coa búsqueda, por
parte do Cabaleiro Lanzarote do Lago, da raíña Xerebra, que estaba no poder do malvado Meleagant, fillo do rei Gorre, que
tamén tiñan prisioneiros á xente da terra do Rei Artur. Despois de subir na Carreta, na que eran paseados os delincuentes para a
súa deshonra e escarnio, de saír victorioso de certos combates e de vivir unha serie de perigosas aventuras, logra cruzar a
terríbel Ponte da Espada e atopar á raíña, coa que chega a consumar o seu amor. Levado pola súa envexa e odio enfermizo,
Meleagant consegue facer prisioneiro a Lanzarote e encerralo nunha torre incomunicada, da que o consegue liberar a irmá do
malvado fillo do rei de Gorre. Finalmente, este perde a vida a mans de Lanzarote, quen xa lla perdonara anteriormente en varias
ocasións, e consegue reunirse coa raíña e os seus nas terras do Rei Artur.

Recensións:
- Armando Requeixo, “Aventuras de Lanzarote do Lago”, El correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 78, 27 maio 2001, p. 4.

Móstrase satisfeito de que as historias de Arturo e da Táboa Redonda poidan lerse en galego, e aínda máis polo feito de que sexa
nunha edición á que cualifica de filoloxicamente pulcra e que conta cun prólogo que contextualiza axeitadamente a obra dentro
da producción da Materia de Bretaña. Sinala tamén que esta obra é unha das que espertan máis interese dentro do ciclo artúrico,
tradición temática que aínda hoxe pula con forza en distintas artes. Así mesmo indica cal é a orixe real de Artur e dá o nome de
distintos autores que fixeron que as súas aventuras se convertesen en trepidantes episodios capaces de seducir a distintas
xeracións.
- Moisés Rodríguez Barcia, “Por terras artúricas”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 26.
Logo de sinalar o novidoso que supón no panorama editorial galego a aparición de textos prosísticos medievais, pasa a valorar
cada un dos volumes que merecen a súa atención, a traducción Lanzarote ou o cabaleiro da carreta, de Santiago Gutiérrez
sobre o orixinal de Chrétien de Troyes, e o Livro de Tristán e Livro de Merlín, traducción anónima do século
XIV. Do primeiro non dubida dos coñecementos medievais do editor, mais considera insuficiente a bibliografía

achegada no estudio inicial. Máis crítico é coa propia traducción ao pensar que, ademais da falta de notas explicativas e

o deficiente dominio do galego, o criterio da extrema fidelidade textual complica a sintaxe, sendo isto máis grave tendo en
conta que o destinatario é un público xuvenilust. A edición do segundo dos volumes é, na súa opinión, “excelente”, como
cabería agardar dun traballo en equipo sobre senllos fragmentos de traduccións medievais, que se acompañan dun amplo
material explicativo e analítico. En resumo, remítese a unha profunda revisión do libro de Santiago Gutiérrez e non pode evitar
a comparación coa obra editada, na que o mencionado investigador colabora con mellor fortuna, polo Centro Ramón Piñeiro,
institución que “de cando en vez” sorprende con obras valiosas como este primeiro chanzo para a recuperación da prosa
medieval galega.

Ungerer, Tomi, Os tres bandidos (Die drei rauber, 1963), ilust. do autor, versión galega de Dolores
Romay Calvo, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os Montes, maio 2001, [38 pp.] (ISBN: 848464-087-6).
Tomi Ungerer (Estrasburgo, 1931) conta a historia de tres feroces bandidos que se dedicaban a atracar cun trabuco, cun fol cheo
de pementa e cunha enorme machada vermella a todas as carruaxes que pasaban polos camiños e a desvalixar a todos os
viaxeiros para despois gardar o seu botín nunha casa que tiñan no monte. Unha noite, nunha carruaxe, atopan unha cativa orfa
chamada Úrsula e deciden levala ao seu agocho e como non saben qué facer coas súas riquezas a partir de entón deciden coidar
de todos os nenos infelices e abandonados. Así que compran un castelo enorme que se converte nun fogar onde os nenos levan
as mesmas capas dos bandidos pero de cor vermella ata que o lugar se converte nunha pequena cidade.

Recensións:
- Luz Gallego, “Os tres bandidos”, Diario de Pontevedra, “Letras Infantiles”, 12 agosto 2001, p. 5.
Dá nova da traducción ao galego en edición cartoné de Os tres bandidos, de Tomi Ungerer. Destácao como un dos clásicos
modernos da literatura infantil e xuvenil publicado por vez primeira hai cuarenta anos e traducido a máis de

trinta idiomas. Resalta a coidada edición en cartoné, a caracterización dos personaxes para presentar un pequeno resumo
argumental. A seguir, salienta a distribución das ilustracións, o tipo de cores empregadas e as que cambian a conducta dos
personaxes. Aporta unha serie de datos biobibliográficos do autor e finaliza explicando a filosofía da colección “Tras os
montes”, na que aparece esta obra. Salienta o fin para o que naceu a editorial: a oferta de libros de máxima calidade literaria e
estética posible. Tamén ofrece un resumo argumental de O que é a vida, de Manuel Lourenzo González, e Los Thornberrys,
travesura en la selva, de David Regal.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Un clásico de Tomi Ungerer, en galego”, Faro de Vigo, “El Sábado. Librería galega”, nº 215, 30 xuño
2001, p. 3.
Sucinto comentario sobre a obra e Tomi Ungerer, Os tres bandidos, publicada pola editorial Kalandraka. Trátase dun clásico
moderno da literatura infantil mundial traducido a máis de trinta idiomas, “con personaxes excelentemente caracterizados, cores
suxestivos e elementos moi ben definidos”. Para rematar, cítanse outros títulos publicados na colección Tras os Montes, de
Kalandraka, como Contos de ratiños, de Arnold Lobel ou Onde viven os monstros, de Maurice Sendak.

Zimnik, Reiner, Xonás o pescador (Jonas der Angler, 1954), trad. Dolores Romay, ilust. do autor,
Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Seteleguas, xuño 2001, 78 pp. (ISBN: 84-8464-092-2).
Esta obra de Reiner Zimnik recupera un personaxe bíblico, Xonás, para render homenaxe ao mundo da pesca. O protagonista é
un dos moitos pescadores parisinos que leva unha vida monótona ata que un día se lle cumpre un dos seus desexo máis
importantes: pescar un peixe tan grande coma un porco. Este feito dálle a Xonás a fama en Francia e no resto do mundo e
emprende unha viaxe para exportar o seu método de captura de peixes grandes, percorrido que chega a nós a través dun
narrador omnisciente en terceira persona, e no que imos coñecendo diversas costumes e artes de pesca dos lugares polos que
Xonás vai pasando, así como diversas aventuras que lle acontecen. De volta á capital gala, vén convertido o protagonista nun
pescador caritativo e coidadoso co medio ambiente. A obra, ilustrada con plumiña, introduce fragmentos manuscritos.

Referencias varias:
-Luz Gallego, “Crónicas dunha viaxe... destino á felicidade”, Diario de Pontevedra, “Revistas / Letras infantiles”, 15 xullo
2001, p. 8.

Ver Janosch, Que bonito é Panamá!: A historia de como tigre pequeno e oso pequeno foron a Panamá (Oh wie schön ist
Panama), neste apartado do Informe.

- Luz Gallego, “Crónica de un viaje alucinante al año nuevo”, Diario de Pontevedra, “Revista”, 20 decembro 2001, p. 8.
Ver Janosch, Imos buscar un tesouro (Komm, wir finden einen Schatz), neste apartado do Informe.

Zubizarreta, Patxi, De fel e mel (Eztia eta ozpina), trad. Xosé Manuel Moo Pedrosa, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, nº 55, setembro 2001, 144 pp. (ISBN: 84-8302-6783).
Novela na que Patxi Zubizarreta (Ordizia-Guipúscoa, 1964) relata as aventuras de Selim, un adolescente marroquí que marcha
da súa aldea coa idea de chegar a París. Este mozo vai contando en primeira persoa canto desexaba saír de Marrocos, tal como
fixera seu irmán, do que non tiña noticias. Unha vez que decide marchar vai ata outros lugares de África nos que ten distintos
traballos, ata que un día gracias a uns turistas españois consegue cruzar o estreito de Xibraltar. Antes de pasar a Francia, Selim
traballou un tempo en Gasteiz, lugar no que se namorou de Esther. Precisamente ela é a narradora final da novela, xa que en
forma de diario escribe sobre os seus sentimentos por Selim e inclúe novas sobre a situación dos inmigrantes, polos que se
preocupa moito. Finalmente Esther, que non tivera noticias de Selim desde que cruzara a fronteira, sabe que este chegou a París
gracias a unha revista na que entrevistaban á persoa que o axudara a cruzar a fronteira a través do Bidasoa.

Referencias varias:
- Marta R. Valeiro, “Escribir en éuscaro é unha vantaxe para publicar sen límites”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”,
nº 105, 28 novembro 2001, p. 2.

Reprodúcese unha entrevista co escritor e filólogo Patxi Zubizarreta co gallo da publicación da traducción ao galego da súa
obra De fel e mel. Na entrevista, o escritor conta cal foi o xermolo desta novela. Tamén expresa a súa satisfacción pola
traducción galega e salienta a súa relación coa literatura galega. Termina comentando os motivos que o levaron a escribir
literatura infantil e os proxectos nos que está a traballar actualmente.
- M. Blanco Rivas, “De fel e mel”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 240, 22 decembro 2001, p. 2.

Breve comentario de De fel e mel, de Patxi Zubizarreta, sinalando que se trata dunha novela de “denuncia, enchida de tenrura,
do noxe nto contrabando de persoas”. Asemade, cita outros títulos do autor, sen entrar neles.

VII. 1. 3. Reedicións e adaptacións
Aleixandre, Marilar (adapt.), Basilisa, a princesa sapiño, ilust. Enjamio, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Árbore, nº 117 (a partir de 9 anos), 2001, 53 pp. (ISBN: 84-8288-453-0).
Adaptación que Marilar Aleixandre (Madrid, 1957) fai dun conto popular ruso que tamén recolleron os irmáns Grimm, segundo
se indica ao final da propia obra, e no que se conta a historia de amor entre o príncipe Igor e a princesa Basilisa, convertida en
sapo por un meigallo. Todo comeza cando o tzar decide someter aos seus tres fillos a unha serie de probas para decidir cal deles
será o herdeiro do reino, que consisten en que lle teñen que traer a alfombra máis bonita do mundo,
o pan máis saboroso e a princesa máis fermosa. Igor, o máis bo de todos, é axudado nesta empresa por un sapo que vive
debaixo da trapela do xardín e supera aos seus irmáns nas probas o que lle dá o reino e a princesa Basilisa, aínda que ela pasa o
día enmeigada baixo a forma de sapo. Un día Igor atopa a pel de sapo e tíraa ao lume, o que provoca a perda da princesa e un
longo percorrido na súa busca que o levará ata a felicidade final. As ilustracións que acompañan o texto son de Enjamio (La
Habana, 1962).

Ballesteros, Xosé (adapt.), Poucapalla, ilust. Ana Pillado, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Os
contos do trasno Comodín, maio 2001, [36 pp.]. (ISBN: 84-8464-088-4).
Adaptación de Xosé Ballesteros (Vigo, 1956) dun conto popular que recolle o que lles aconteceu aos veciños de Poucapalla
cando, progresivamente, lles foron desaparecendo bois, vacas e cordas, e foi chegando a fame á aldea. Pensan que a culpábel é
a bruxa Timotea e, sen máis probas que a intuición, deciden acudir ao conde para pedirlle axuda, pero son desbotados de malos
modos por este. Desesperados acoden a Ulises, un mozo da aldea cunha ampla traxectoria aventureira que, despois dunha
intensa pescuda, descobre que o culpábel de todas as desgracias de Poucapalla é o conde, ao que obriga a devolver o gando
roubado. A obra está ilustrada a toda cor e a toda páxina por Ana Pillado e xógase con distintos tamaños e tipos de letra.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Poucapalla”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 212, 9 xuño 2001, p. 2.
Sintetiza o argumento desta nova entrega de Kalandraka, do que sinala que se trata dunha adaptación dun conto popular ao
galego que xira arredor de temas como o medo, as supersticións e o poder dos cativos fronte aos adultos.

Referencias varias:
- Luz Gallego, “Ratones... de cuento”, Diario de Pontevedra, “Letras infantiles/Revista”, 29 xullo 2001, pp. 6-7.
Ver Carballeira Cabana, Paula, Paco, no apartado VII. 1. 1 deste Informe.

Cabana, Darío Xohán, As viaxes do príncipe azul, ilust. Xan Balboa, Vigo: Galaxia, col. Sete Mares, nº
12, febreiro 2001, 96 pp. (ISBN: 84-8288-403-4).
Darío Xohán Cabana (Roás-Costeiro-Terra Chá, 1952) volve presentar esta obra, publicada por primeira vez no ano 1993 e que
acadou xa a súa sexta edición. Ao longo de seis capítulos titulados nárranse as peculiares aventuras do príncipe Cerúleo que,
despois de fracasar nos seus estudios, é obrigado polos seus pais a viaxar polo mundo na busca de aventuras que o fagan
merecedor do seu reino e dunha princesa coa que poida casar e formar unha familia. Sen embargo,
o príncipe non goza coas súas aventuras e foxe do seu destino, agochándose ata que os reis son obrigados a fuxir do país e se
proclama a República. Ao final da historia, o príncipe aproba as oposicións e convértese no bibliotecario xefe da biblioteca do
concello, cumprindo así o maior dos seus soños dende que era neno.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “As viaxes do príncipe azul”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 202, 24 marzo 2001, p. 2.
Breve descrición argumental do volume As viaxes do príncipe azul, de Darío Xoán Cabana, no que o príncipe Cerúleo, farto de
ser príncipe, vai polo mundo adiante entre fadas, dragón e princesas.

Caride, Ramón, As aventuras de Said e Sheila, ilust. Miguelanxo Prado, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, novembro 2001, 351 pp. (ISBN: 84-8302-706-2).
Entrega conxunta da serie que Ramón Caride Ogando (Cea-Ourense, 1957) deu ao prelo dende o ano 1995 ata o 2000 formada
por Perigo Vexetal (1995), Ameaza na Antártida (1997) e O futuro roubado (2000), que forman o primeiro ciclo da serie con
afán de continuidade en sucesivas obras, que como se indica nun pequeno epílogo xa está en preparación unha cuarta entrega
titulada Os arquivos de Sheila e Said. Aparecen así, por primeira vez, reunidas as tres obras coas que o autor ourensán se
achegou ás series de aventuras e ficción científica. Mantense sen cambios cada unha das obras coas ilustracións de Miguelanxo
Prado (A Coruña, 1958), substituíndo o apartado “Cando o autor fala de si”, por unha breve achega biobibliográfica e cun novo
formato e unha edición moi coidada de capa dura.
Referencias varias:
-César Lorenzo Gil, “Ramón Caride ‘Non teño nada a ver con Harry Potter”, A Nosa Terra, “Cultura”, nº 1013, do 20 ao 27
decembro 2001, p. 29.
Entrevista a Ramón Caride con motivo da publicación de As aventuras de Said e Sheila nunha edición de luxo. Considera este
autor que segue a existir un baleiro neste tipo de productos literarios. Comenta a evolución dos

protagonistas que xa forman parte dunha triloxía e anuncia a continuación destas. Nega calquera tipo de influencia de Harry
Potter e reivindica a vixencia das novelas de xénero, chegando a afirmar que “tivemos moitos escritores teimosos en escribiren
o Ulises, de Joyce, a gran novelas que tivese todos os referentes”. Refírese, ademais, á importancia que ten a imaxe para os
escritores dos nosos días.

Casalderrey, Fina, O misterio dos fillos de Lúa, A Coruña/Madrid: La Voz de Galicia/Ediciones SM,
col. Biblioteca Galega 120, nº 89, 2001, 123 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-88254-84-9) (ISBN de
Ediciones SM: 84-348-8582-4).
Reedición deste relato publicado orixinalmente en 1995 na colección “Barco de Vapor” da Editorial SM, co que Fina
Casalderrey (Xeve-Pontevedra, 1952) acadou o Premio Nacional de Literatura Infantil en 1996. Nel, a través da voz narrativa
de David, un rapaz de oito anos, coñecemos cómo transcorre a súa vida cotiá e cómo trata de resolver o misterio dos fillos da
gata Lúa que desaparecen sempre despois de naceren. Na resolución do misterio axúdalle Branca, a súa noiva. Tras moitas
averiguacións os dous acabarán sabendo o que pasa cos gatiños e conseguirán salvar a última niñada de Lúa.

Referencias varias:
- Silvia Gaspar, “A biblioteca á man”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, 26 novembro 2001, p. 6.
Ver Alonso, Eliseo, Contos do Miño, no apartado I. 2. Reedicións comentadas e facsímiles, deste Informe.

Cortizas, Antón, Memorias dun río, ilust. Fernando García, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco
Edicións, col. Xuvenil (dos 12 anos en diante), nº 43, 2001, 117 pp. (ISBN: 84-7824-378-X).
Nesta nova edición da obra publicada por Antón Cortizas (Ferrol, 1954) orixinariamente en 1989, despois da “Dedicatoria”, na
que se comenta que estamos ante unhas memorias escritas por un río e que son mestura da realidade e da fantasía, dáselle paso a
unha “Nota”, na que o Traductor explica que estas memorias foron atopadas escritas nas escamas dun grandísimo salmón e que
o seu único traballo foi interpretalas e pór o seu significado na lingua galega. Así, ao longo de dez capítulos titulados, o Río
Runxidoiro narra cómo se produciu o seu nacemento natural e as lendas que deron lugar ás súas orixes, como foi a
protagonizada por unha cría de xigante que o creou riscando a terra co seu dedo ou a da folla de carballo que se transformou
nunha fermosa princesa e logo nun enorme e caudaloso río. A seguir, recorda algunhas das divertidas historias que lle
aconteceron durante a súa vida, como foi a da pinga que foi dar á calva dun avogado ou a do enxeñeiro de camiños que intentaba
atrapar o seu reflexo; e algún dos personaxes que coñeceu, como foi Matías, un home que vivía dos soños e que creou o
firmamento inspirándose nel, ou Salar, un salmón que once anos despois regresou ás súas augas para criar. Tamén nas memorias
do Río Runxidoiro teñen cabida os feitos históricos, representados pola guerra mantida no medievo polo Conde Liso e o Conde
Crecho, ou o misterio, representado polo Dragón da Furada Negra. Esta historia de Antón Cortizas, que aparece ilustrada en
branco e negro da man de Fernando García, conclúe co fin do traxecto do río, a súa chegada ao mar.

Fernández, Ana Mª, O pirata da illa de prata, ilust. Ángeles Tomás, Barcelona: Editorial Casals, col. O
Trolebús, nº 17 (a partir de 8 anos), 2001, 90 pp. (ISBN: 84-218-2477-5).
Novela de Ana Mª Fernández (Palma de Maiorca, 1949) con ilustracións de Ángeles Tomás, que se publicou inicialmente en
1987 nesta mesma editorial. Nela cóntase a aventura vivida por cinco amigos ao descubrir que nunha baía da illa de Prata había
un barco antigo. A súa curiosidade levounos ata el, onde quedaron pechados e prisioneiros do pirata
“Ollodeparchepatadecorcho”. A intención deste pirata era que eles fosen a súa tripulación ata que atopase outra illa na que
establecerse, xa que a illa de Prata quedara unida á terra por unha ponte e recibía a visita de moitos turistas, cousa que non lles
gusta aos piratas posto que eles precisan vivir sós. O grupo de rapaces, preocupados polas súas familias, decidiu que o mellor
era facerlle caso ao pirata e esperar a que este encontrase a súa illa. A salvación dos rapaces foi unha adiviña que lles escoitaron
a outros dous piratas aos que estaban a visitar nunha illa. Estes intentaban traizoar a Ollodeparchepatadecorcho e por iso
mentres el estaba durmindo dixeron a adiviña en voz alta sen saber que os estaban escoitando os rapaces. Finalmente
conseguiron dar coa resposta e o pirata pasou a ser dono dunha fermosa illa, polo que os rapaces puideron volver ás súas casas.

Fernández Paz, Agustín, Amor dos quince, Marilyn, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de
Xogo, nº 51, febreiro 2001, 156 pp. (ISBN: 84-8302-608-2).
Esta nova entrega da obra publicada por Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) inicialmente en 1995 dentro da colección
“Merlín”, aparece agora en “Fóra de xogo” da mesma editorial. Cotén os mesmos relatos que na primeira, con algúns engadidos
que non afecta ao contido, senón que son correccións de estilo ou expresións moi semellantes nos catro relatos que seguen a
conformar a obra “A fábrica dos soños”, “Un problema de ósos”, “Amor dos quince anos”, “Malos tempos para as pantasmas”,
“Un templo para gatos” e “Un sono que adelgaza”. Pola contra si desaparecen as ilustracións e a sección “Cando o autor fala de
si”, que agora contén fotografías e está introducida por unha carta na que
o autor se dirixe á editora para dicirlle que non quere falar de si mesmo porque xa o fixo moitas veces, polo que se recollen as
opinións de persoas que dalgún xeito coñecen ao autor, tanto porque este foi o seu mestre coma porque é cliente do bar que
rexenta ou mesmo o dono da tenda na que compra habitualmente.
Referencias varias:
- B. O., “Encuentro literario en el Pedro Floriani”, Atlántico Diario, “Redondela”, 29 novembro 2001, p. 23.

Faise eco do encontro literario dunha parte dos alumnos do Instituto Pedro Floriani de Redondela co escritor Agustín Fernández
Paz co que terán ocasión entre outras cousas de comentar a súa novela Amor dos quince anos, Marilyn que os rapaces tiveron
que ler.

Fernández Paz, Agustín, Contos por palabras, ilust. Enjamio, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín (de 11 anos en diante), maio 2001, 126 pp. (ISBN: 84-8302-634-1).
Esta obra de Agustín Fernández Paz (Vilalba-Lugo, 1947) foi galardoada co Premio Lazarillo do ano 1990 e foi incluída na Internacional
Honour List do IBBY de 1992, chegando a ser traducida en idiomas como o euskera, o francés ou o bable, entre outros. A actual edición foi
revisada polo seu autor e acolle dous relatos máis con respecto á primeira–”Un máxico negocio” e “Un doce emprego”–, que foron elaborados
no mesmo período que os restantes da serie –”Unha chave non é suficiente”, “O caso do unicornio azul”, “Un artista de neón”, “Vanesa e o
anuncio de televis ión”, “O caso do estraño empregado”, “Ser superheroe non é nada doado”, “Un doce emprego”, “Noites de lúa chea”, “Un
máxico negocio” e “O Libro das Infinitas Historias”. Estes relatos inaúguranse co texto titulado “O xornal a diario (Unha confesión)”, no que
un narrador en primeira persoa confesa que deixou de ler a diario os xornais porque só lle ofrecían unha visión ilusoria do mundo, e que agora
se dedica a descubrir as historias agochadas que hai detrás das mensaxes dos anuncios por palabras. A seguir, reprodúcese o conxunto dos oito
relatos que van introducidos por un anuncio por palabras, nos que se mestura a realidade coa ficción e que presentan unha variada gama de
personaxes, dende unicornios azuis, a un vampiro, un home lobo ou a Spiderman. Algúns destes relatos aparecen narrados en primeira persoa,
mentres que noutros se empregan outros rexistros narrativos como son os fragmentos de cartas, os diálogos nos que só se coñece

o que di un dos interlocutores... Estes relatos ilustrados por Enjamio (La Habana, 1962) tamén levan unha mensaxe moral
intrínseca, por medio da cal se queren denunciar moitas das actitudes e costumes da sociedade actual.

Recensións:
- Armando Requeixo, “Obras que volven”, Tempos Novos, nº 54, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, novembro 2001, p.
70. Ver Alonso, Fran, Silencio no apartado I. 2 deste
Informe.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Contos por palabras”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 227, 22 setembro 2001, p. 2.
Comenta sucintamente Contos por palabras de Agustín Fernández Paz, salientando a súa “orixinalidade”. Así mesmo apunta
que a obra recibiu o Premio Lazarillo en 1990.
- B.L., “A experiencia de David Otero aliñouse con sabores doces no Salón do Libro Infantil”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 14 decembro 2001, p. 78.

Dá conta das actividades previstas no Salón do Libro Infantil e Xuvenilust. Entre eles destaca a presentación da obra A verdade
na bufarda (1988) de David Otero, un autor do que se recollen declaracións nas que sintetiza o argumento, ademais de mostrar a
súa opinión sobre a lectura. Informa tamén da presencia de Emilio Teixidor e de Agustín Fernández Paz, autor que presenta a
obra Contos por palabras.

Grimm, J. e W., Rapunzel, adapt. Maite García, ilust. Antonio Caíña, Pontevedra: Kalandraka Editora,
col. Os contos do trasno Comodín, 2001, [32 pp.]. (ISBN: 84-8464-111-2).
Nova adaptación do relato dos irmáns Jacob Grimm (Hanau, Alemaña, 1785-Berlín, 1863) e Wilhelm Grimm (Hanau, 1786Berlín 1859), que ten como protagonista principal a Rapunzel, unha preciosa nena que lles é arrebatada aos seus pais, despois
de prometerlle a unha bruxa que lla entregarían a cambio de coller froitos e flores da súa horta. Cando a nena se converte nunha
moza, a malvada bruxa encérraa nunha torre sen porta nin escaleira, pola que ela accede a través da súa longa trenza dourada.
Un día, o fillo do rei descobre a fermosa moza, polo que a bruxa a agocha nun lugar deserto e fai que o príncipe caia entre uns
espiños que o deixan cego, ata que se atopa con Rapunzel e lle devolve a vista por medio de dúas bágoas que derrama nos seus
ollos secos. Esta historia de final feliz está ilustrada por Antonio Caíña, que recolle fragmentos da narración empregando a
técnica da colaxe.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Rapunzel”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 232, 27 outubro 2001, p. 2.

Introdúcenos na temática desta nova versión dun dos contos máis populares do irmáns Grimm, elaborada por Maite García.
Indica que está configurado como unha histoira iniciática que fala do paso da infancia ao mundo dos adultos e da forza do
amor contra as inxustizas.
- Francisco Castro, “Rapunzel”, Atlántico Diario, “Vigo”, 2 novembro 2001, p. 13.

Presenta a obra Rapunzel como unha das novidades máis interesantes de Kalandraka. Resume o argumento e opina que é “unha
historia clásica xa que hai unha historia de amor e ten unha musicalidade interna que gosta moito ós nenos”.

López, Cruz (adapt.), A bela e a besta (ISBN: 84-8289-132-4)/O libro da selva (ISBN: 84-8289130-8)/O
gato con botas (ISBN: 84-8289-136-7)/Os tres porquiños (ISBN: 84-8289-131-6)/ A bela adormecida
(ISBN: 84-8289-135-9)/A ratiña presumida (ISBN: 84-8289-132-4)/ A casiña de chocolate (ISBN: 848289-136-7)/As sete cabuxas e o lobo (ISBN: 84-8289-131-6), ilust. Carlos Busquets, Vigo: Edicións do
Cumio, col. Contamoconto, 2001, [20 pp.].
Estas versións galegas de contos clásicos dirixidos aos máis novos preséntanse en gran formato, pastas duras e ilustracións a
toda páxina e a toda cor. Acompaña cada volume unha cinta de casette coa interpretación dos textos a cargo de coñecidos
actores galegos, co cal posibilita que os primeiros lectores poidan facer un seguimento da historia escoitando a gravación ao
mesmo tempo que seguen os debuxos, e máis tarde, en etapas posteriores do seu desenvolvemento, facer unha lectura autónoma
do texto escrito.
Referencias varias:
-B. L., “Cumio lanza unha colección infantil ‘para ollar, ler e escoitar”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 6 decembro
2001, p. 71.

Dá conta das novidades de Edicións do Cumio, entre as que destaca as coleccións “Contamoconto” e “Os xogos da rula”. Da
primeira salienta o seu carácter pioneiro ao presentar contos clásicos en galego acompañados da súa versión en casete. Nomea
os títulos presentes e os actores, todos eles coñecidos, que lles puxeron voz aos personaxes. Con respecto á segunta colección,
informa que agrupa unha serie de xogos destinados á aprendizaxe da lingua galega.

Neira Cruz, Xosé A. (adapt.), A caixa do tesouro, ilust. María Sánchez Lires, Pontevedra: Kalandraka
Editora, col. Os contos do trasno Comodín, novembro 2001, [36 pp.]. (ISBN: 84-8464106-6).
Adaptación dun conto popular realizada por Xosé Antonio Neira Cruz (Santiago de Compostela, 1968) no que se relata a
historia dunha viúva con tres fillas, Rosalinda, Salinda e Linda, ás que lles deixa como única herdanza unha caixa pechada coa
condición de que a gardasen ben e non a abrisen diante de persoa ningunha para que non desaparecese o seu poder. Ademais,
indícalles que para abrila e coñecer o seu contido deberán poñerse as tres de acordo. Co paso dos anos, as irmás ían morrendo
sen coñecer o segredo da caixa, ata que Linda, a máis nova, abriuna e descubriu que só contiña un papel ben dobrado cunha soa
palabra escrita: harmonía. Daquela Linda comprendeu a importancia daquel tesouro que conseguiu manter a unión entre as
irmás ao longo de toda unha vida. As ilustracións son de María Sánchez Lires (A Coruña, 1973).

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “A caixa do tesouro”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 239, 15 decembro 2001, p. 2.

Resume o argumento da obra de Neira Cruz, ilustrada por María Lires, da que nos indica que é un conto popular no que a
cobiza de tres irmáns é o tema principal.

Neira Cruz, X. A., María está a pintar o mar, ilust. Noemí López, A Coruña: Everest Galicia, col.
Montaña Encantada (primeiros lectores), 2001, 45 pp. (ISBN: 84-403-0415-3).
Nova edición desta obra, publicada por primeira vez no 1998 pola Xunta de Galicia, na que se amplía o número de ilustracións,
inspiradas nas primeiras para manter a identidade, e se relata a mesma historia agás uns pequenos cambios lingüísticos no texto. Nesta
ocasión Noemí López (Xixón, 1974) realizou as ilustracións non só perfilando os debuxos con acuarela, como a primeira vez, senón
empregando a maiores a técnica gouche. No texto, de Xosé Antonio Neira (Santiago de Compostela, 1968), relátase cómo María, unha
nena cunha enfermidade terminal, con moitas gañas de ver

o mar ten que estar encerrada, sen saber por qué, nun cuarto hospitalario ao que considera unha gaiola branca, sen os seus
familiares máis próximos; cómo aceptou as explicacións que lle deu a enfermeira da súa situación e cómo se incorporou á
escola do Hospital. Nesta escola topou unha fada-mestra que lle ensinou moitas cousas da vida do mar para que lle fose ben
nela. Así remata a obra dirixíndose ó lectorado implícito para que se preguntan por María digan que “está a pinta-lo mar”.

Neira Cruz, X. A. (adapt.), O home máis rico do mundo, ilust. Fernando L. Juárez, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col. Os contos do trasno Comodín, xullo 2001, [33 pp.]. (ISBN: 84-8464-0973).
Baseándose nun conto popular Xosé A. Neira Cruz (Santiago de Compostela, 1968) relata a historia dun rei que estaba
obsesionado coa riqueza. Ata tal punto chegaba esta obsesión que se preguntaba se habería alguén no reino máis rico ca el, e
para comprobalo decidiu facer unha festa á que só poderían asistir aquelas persoas que demostrasen a súa riqueza. Cando
chegou a hora de elixir os asistentes á festa o rei foi comprobando como ninguén tiña máis riqueza ca el, ata que chegou a un
home vello e con roupa esfarrapada que lle fixo comprender que el era o home máis rico do mundo posto que dispoñía de todo
o tempo. Despois disto o rei comprendeu que el, que se esquecera do valor do tempo, era o home máis pobre do mundo e co
desgusto morreu.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “O home máis rico do mundo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 228, 29 setembro 2001, p. 2.
Presenta O home máis rico do mundo, de Xosé Antonio Neira Cruz, realizando unha breve achega ao seu argumento, así como
ao seu autor. Por outra banda, salienta as ilustracións de Fernando L. Juárez.

Oli/Raquel Méndez/Xosé Ballesteros/ Miriam Sánchez/Tareixa Alonso/Paula Carballeira/Xosé
Ballesteros, Once damas atrevidas, ilust. Helle Thomassen [24 pp.]./Os dous corcovados, ilust. Óscar
Villán, [32 pp.]./O traxe novo do rei, ilust. Joao Caetano, [32 pp.]./Onde perdeu Lúa a risa, ilust. Federico
Fernández, [32 pp.]./O galo Quirico, ilust. Alicia Suárez, [32 pp.]./Paco, ilust. Blanca Barrio, [32 pp.]./Tío
Lobo, ilust. Roger Olmos, [32 pp.]., Pontevedra: Kalandraka Editora, col. minilibros para soñar 2, 2001,
(ISBN: 84-8464-114-7).
Segunda entrega dun estoxo de reducidas dimensións que Kalandraka edita con sete obras das que máis éxito tiveron nos dous
últimos anos publicadas polas súas diferentes coleccións. As obras que contén nesta ocasión son: Once damas atrevidas (2001),
de Oli e ilustrada por Helle Thomassen, no que nos vonta como vai minguando o grupo de once damas que viaxan polo mundo
pola perda de cada unha delas ata chegaren a desaparecer todas; Os dous corcovados (2000), de Raquel Méndez con
ilustracións de Óscar Villán, no que se nos narra a sorte tan diferente que corren dous irmáns corcovados, véndose libre da
molesta corcova un e sufrindo dúas o outro; O traxe novo do rei (2000), en adaptación de Xosé Ballesteros e ilustrado por Jõao
Caetano, no que se recrea o conto clásico do rei presumido que pensando levar o mellor traxe do mundo desfila ante o seu pobo
espido; ¿Onde perdeu Lúa a risa? (2001), conto de Miriam Sánchez con ilustracións de Federico Fernández, no que o irmán de
Lúa busca a risa que se lle perdera á nena; O galo Quirico (2001), adptación de Tereixa Alonso e ilustracións de Alicia Suárez,
unha versión moi actualizada do conto clásico no que o galo acaba sendo prato principal do banquete ao que vai para comer o
verme; Paco (1999), de Paula Carballeira e

Blanca Barrio, no que se nos conta a historia de Paco, o rato que foi á lúa porque pensou que era queixo fresco; e Tío Lobo
(2000), unha adaptación de Xosé Ballesteros ilustrada por Roger Olmos na que coñecemos a Carmela, unha nena moi
lambeteira que sofre as consecuencias de non ter superado o seu devezo polas chulas que eran para o lobo.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Minilibros para soñar-2”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 240, 22 decembro 2001, p. 2.
Breve alusión a Minilibros para soñar-2 da Editorial Kalandraka, que “presenta as súas obras máis coñecidas reunidas nunha
caixiña chea de libros pequenos e soños moi grandes”.
- Rodri García, “Chegan os minilibros, pílulas de literatura”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 decembro 2001, p. 58.
Refírese á chegada ás librerías e bibliotecas galegas dos libros de pequeno formato saídos de varias editoriais do noso país.
Salienta a serie “minilibros para soñar” de Kalandraka por entender o libro como obxecto que desperte a curiosidade do
coleccionista. Enumera os títulos que con estas reducidas dimensións saíron do prelo de Galaxia e detense na Biografía de Don
Juan de la Coba que asinou Carlos Casares, unha obriña da que comenta algúns aspectos curiosos.

Perozo Ruíz, Xosé A., Os ladróns de tixolas, ilust. Noemí López, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Ir Indo
Infantil, serie O elefante contacontos, nº 24 (máis de 5 anos), 2001, 40 pp. (ISBN: 84-7680375-3).
Reedición do conto, de Xosé Antonio Perozo (Llerena, 1951) e de Noemí López (Xixón, 1974), editado por vez primeira en
1985 na colección Tartaruga da editorial Galaxia e complementado nesa ocasión coas ilustracións de Pepe Carreiro. Nel
relátase cómo en Vilamel, vila coñecida pola sona das súas filloas, un par de ladróns intentan enriquecerse vendéndolles ás
mulleres do lugar as tixolas que lles roubaran pola noite e cómo as víctimas os corren do pobo a tixoladas.

Reigosa, Carlos G., Irmán Rei Artur, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, nº 53, xaneiro
2001, 153 pp. (ISBN: 84-8302-606-6).
Cambio de colección desta novela xuvenil de Carlos G. Reigosa (Lagoa de Pastoriza, Lugo, 1948) que vira a luz en 1987 na
colección Xabarín desta mesma editorial. Sen ningún cambio na presentación, contén una introducción de León T. Vivanco, na
que se presenta o autor e a súa obra e na que se actualizan en nota a pé de páxina os títulos publicados por Reigosa dende 1987,
un prólogo de X.L. Méndez Ferrín, no que se fala do rei Artur e da materia de Bretaña e un limiar do autor, titulado “¡Viva o
Rei Artur!”, no que sinala as fontes e lendas existentes sobre o rei Artur. A seguir inclúense os tres relatos que conforman o
libro, protagonizados, respectivamente por Lanzarote, Merlín e Artur.

Rodríguez, Manuela (adapt.), Pulguiña, ilust. Pablo Martínez, “Orballo”, Pontevedra: Kalandraka
Editora, col. Os contos do trasno Comodín, maio 2001, [36 pp.]. (ISBN: 84-8464-061-2).
A través da adaptación deste conto popular a cargo de Manuela Rodríguez, o lectorado máis miúdo pode coñecer a historia de
Pulguiña, que ao mesmo tempo pode seguir polas ilustracións a toda páxina e cor de Pablo Martínez, “Orballo”. Un narrador en
terceira persoa relátanos as peripecias do fillo duns labregos, chamado Pulguiña por ser moi miúdo, que é comido pola vaca
Pinta. O rapaz pídelle ao pai que mate o animal, pero non o atopan dentro del e as tripas da vaca son comestas por un lobo, do
que os pastores fan un pandeiro co seu pelello. Finalmente, Pulguiña sorprende a uns ladróns dende o pandeiro e fai que fuxan e
abandonen o tesouro, polo que el regresa á casa con parte desas riquezas.

Vázquez Freire, Miguel, Proxecto pomba dourada, prólogo Xabier P. Docampo, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, col. Fóra de xogo, nº 43, setembro 2001, 147 pp. (ISBN: 84-8302-677-5).
Esta obra, editada por primeira vez en 1987, está ambientada na época da Nova Cronoloxía, na que a poboación se concentraba
en macrocidades e había tres tipos de persoas en estado semisalvaxe á marxe das leis urbanas e que vivían fóra destas: os
borrallas, os peregrinos e os piratas. Trátase dunha novela na que Miguel Vázquez Freire (Corcubión-A Coruña, 1951) relata as
aventuras de Arno, un adolescente que acaba de perder aos seus pais, para salvar a operación na que estes estaban traballando.
Todo comeza co asasinato dos pais e coa mensaxe que estes lle gravaran a Arno no seu ordenador por se a eles lles pasase algo.
Os pais deixáranlle instruccións de que fose a Fisterra xunto ao mestre cego, xa que el era o único que podería axudalo, pero
esta viaxe de Arno estivo chea de contratempos xa que o perseguían de cerca os asasinos dos pais e mais a policía. Nesta viaxe
Arno contou coa axuda dos borrallas, os peregrinos e os piratas, polo que finalmente chegou a Fisterra, lugar no que os policías
detiveron aos perseguidores de Arno, un grupo tamén de policías que seguían as investigacións dos pais de Arno e aos que
asasinaran para que non descubrisen que había algunhas institucións do Estado, entre elas este sector da policía, que utilizaban a
informática para exercer poder sobre o resto da poboación.

VII. 2. Poesía
VII. 2. 1. Poetas galegos

Abeledo, Eva N., Pipo, pastor de xoaniñas, ilust. Fernando L. Juárez, A Coruña: Everest Galicia, col.
Montaña encantada (primeiros lectores), 2001, 47 pp. (ISBN: 84-403-0421-8).
Conto rimado de Eva N. Abeledo dirixido aos máis pequenos no que lles presenta a Pipo, un pastor
especial que se dedica ao coidado de xoaniñas nun planeta que está detrás da lúa. O dono das cen
xoaniñas que el coida é Luón, o rei da Lúa, home moi larpeiro que todos os días vén recoller o leite con
sabor de amorodo merengado que Pipo moxe das xoaniñas. Un día aparece alí unha estrela fugaz
chamada Estela que o leva a ver outros planetas: o do mar das estrelas, o planeta branco cheo de ovellas
ou o vermello coma unha mazá. Viaxe que se repite pero acompañados do rei Luón co que ve o planeta
gris da guerra no que todo é destrucción e fai que o rei o abrace prometéndolle ser sempre amigos. A

obra, ilustrada por Fernando L. Juárez con debuxos a toda páxina moi atractivos e coloristas, péchase con
dous textos, un da autora no que lles fala das súas ilusións e o marabilloso que é ler, e outro do ilustrador
no que lles conta como dende pequeno lle gustaba debuxar e que agarda que lles gusten os seus deseños.

Álvarez Cáccamo, Xosé María, O Dinosaurio Belisario, ilust. Carles Arbat Serasols, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col. Demademora, abril 2001, [36 pp.]. (ISBN: 84-8464-075-2).
Xosé María Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950) ofrécenos un breve relato en verso, no que se achega ás aventuras dun dinosaurio
chamado Belisario, “verde, brando, gordo, enorme, e vestía un uniforme gris -marrón de militar, que usaba para mandar”.
Belisario era o rei dunha pequena vila e dedicábase a incordiar aos seus súbditos: prohibiu todo tipo de xogos, atou os rabos dos
gatos, prendeulle lume ao mar, púxolle zapatos aos paxaros para impedirlles voar e meteu os gatos en maletas. Todos os nenos
e nenas do lugar, fartos desa situación, decidiron enfrontarse ao dinosaurio e acabar coa súa opresión. Ao final da historia,
Belisario perdeu todos os seus poderes e agachouse nun armario. Dende aquel día, viviu alí e pasou os días cantando a seguinte
canción: “Eu son o rei do parchís de Santiago a París, o emperador Belisario, o presidente do armario, o gobernador da oca e
tiro porque me toca”.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Delicatessen”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 88, 5 agosto 2001, p. 4.
Explica que a súa desconfianza sobre os escritores para “maiores” que se mergullan na literatura infantil, se esvaece diante de
autores “ben armados” para outros mesteres como Pepe Cáccamo. Sinala que este autor é un suxeito con

sentido do humor, aspecto esencial para achegarse ao mundo dos máis cativos e que ten moito que ver cos “motores ilóxicos
que ás veces empurran da boa poesía, en xeral, e da superrelista en particular”. Así, indica que por “aí, chegaríamos aos
dominios do absurdo, tan ben tripados” en Dinosaurio Belisario, do que dá conta do seu argumento. Loa o traballo de
ilustración de Carlos Arbat e salienta os versos de Cáccamo “rimados pero sen ripios, nin excesivamente presumibles”.

-CLIJ, “Dinosaurio Belisario”, CLIJ, nº 140, “Libros”, xullo/agosto 2001, p. 66.
Comeza dando unhas notas biográficas de Pepe Cáccamo, a seguir describe argumentalmente esta historia en verso que trata o
abuso do poder e faino con versos sinxelos e cun humor sutil, ben acompañada das ilustracións de Carles Arbat que conseguiu
imprimir carácter ao texto e dar unha imaxe patética e tenra á vez do personaxe.

Referencias varias:
- Alberto Pampín, “O dinosaurio Belisario perde o reinado”, Faro de Vigo, “Sociedad, 19 maio 2001, p. 43.
Comeza cuns versos do conto e logo dá conta do acto de presentación na librería “Libros para soñar”, acto introducido pola
Maga Rulana e a profesora Marisa Núñez e no que o autor fixo de contacontos. Salienta aquelas partes do conto no

que se fala da opresión a que somete Belisario a outros animais, das prohibicións e das reaccións e actividades que realizaron os
nenos presentes no acto.
-Francisco Castro, “Pepe Cáccamo”, Atlántico Diario, “Culturamania”, 21 maio 2001, p. 10.
Refírese á presentación desta obra na librería “Libros para soñar” da Ed. Kalandraka (rúa Triunfo, Vigo), onde todos os venres
hai actividades de contacontos coa asistencia de moitos nenos. Cita a autoras e autores que presentaron alí os seus libros:
Marisa Núñez, Irene Pintos e agora Pepe Cáccamo. Remata salientando a importancia destas actividades para a lectura.

- M. Blanco Rivas, “Dinosaurio Belisario”, Faro de Vigo, “El Sábado. Librería galega”, nº 215, 30 xuño 2001, p. 3.
Coméntase, brevemente, a obra Dinosaurio Belisario, de Álvarez Cáccamo. Trátase dun poema narrativo, ilustrado por Carles
Rabat, no que fai referencia ao “uso arbitrario do poder dun personaxe que tan só pode ser vencido pola forza da función
máxica, lúdica e pacificadora da linguaxe infantil”.

Arias Correa, Azucena, A cadela e o óso, ilust. María Xosé Pulido Cid, Vigo: Ir Indo Edicións, col. O
Parrulo, nº 25, 2001, 23 pp. (ISBN da colección: 84-7680-041-X) (ISBN da libro: 84-7680-3761).
Azucena Arias ofrece un breve relato, con grandes ilustracións a cor, que narra as peripecias dunha cadela que se empeña en
coller un óso que quedou atrapado na rama dunha árbore. Para conseguir o seu propósito, a cadela súbese a unha pedra e, como
non lle chega, segue a colocar obxectos enriba da pedra –un banco, un ladrillo, unha pota, un bote, un pipote e un dedal- ata que
só lle falta un anaco. Ao final, decide dar un pequeno salto, colle o óso pero cae da torre tan alta que improvisara.

Babarro, Xoán, Carpametacarpadeduna, ilust. Xan López Domínguez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Merliño, outubro 2001, [30 pp.]. (ISBN: 84-8302-688-0).
Poemario de Xoán Babarro González (Calvelo de Maceda-Ourense, 1947) no que se fabula coas mans pintadas dos nenos a
través da historia de Carpametacarpadeduna e os seus cinco fillos coñecidos como Firfi, Purpu, Marma, Reme e Gorgo, cada un
diferente aos outros todos. Como son moi larpeiros todos, comen toda clase de cousas deliciosas como caramelos, mazás
asadas, espaguetti ou pizza. Un día fan unha viaxe ao país das pinturas onde atopan casas pintadas con diferentes cores nos
tellados e cada un colle a súa ata que rematada a aventura van comer unha pizza.

Babarro, Xoán, Os feitizos de Medea, ilust. Cristina González Bustos, A Coruña: Editorial Everest
Galicia, col. Punto de encontro, 2001, 67 pp. (ISBN: 84-403-0404-8).
Este poemario narrativo de Xoán Babarro (Calvelo de Maceda, Ourense, 1947) achéganos a unha das historias amorosas máis
intensas da cultura clásica; a de Xasón e Medea. Ao longo de once episodios titulados e de extensión variábel imos coñecendo
como Xasón, fillo do rei Esón, ten que pasar a dura proba de atopar o vélaro de ouro para acceder ao trono do seu tío Pelias. É
nesa procura onde coñece e se namora de Medea, tamén filla dun rei, coñecedora da bruxería e temida polos seus feitizos.
Despois dun tempo xuntos abandónaa por Creúsa, filla do rei Creonte, pero Medea consegue vingarse. Os versos, de arte
menor, agrúpanse en tetrásforos con rima nos pares. A obra péchase cun glosario de topónimos e antropónimos que nos dá a
coñecer a localización xeográfica precisa da historia, así como os aspectos biográficos máis relevantes dos personaxes
nomeados.

Babarro, Xoán, O lazo de patinar (ISBN: 84-7864-560-8)/A néboa das escondidas (ISBN: 847864-5624)/O arco da vella (ISBN: 84-7864-561-6)/O boneco de neve (ISBN: 84-7864-559-4), ilust. Carmen
Queralt, Barcelona: Combel Editorial, col. Cabaliño Alado, serie Trote, setembro 2001, 22 pp.
Nestas catro novas entregas de Xoán Babarro (Calvelo de Maceda-Ourense, 1947), coas ilustracións de Carmen Queralt,
achégase aos máis novos unha explicación da orixe e desaparición de fenómenos atmosféricos como o xeo, a néboa, o arco da
vella ou a neve. En todos eles preséntase a dous nenos que son os coprotagonistas xunto co obxecto da súa atención e nos que a
través dun texto rimado acompañado de ilustracións a toda páxina se vai percorrendo cada un dos procesos. No O lazo de
patinar, se presenta aos diferentes elementos que contribúen a que apareza o xeo na auga da lagoa pola noite, cando a lúa se
abriga, e chega a Fada do Frío para facer castelos de xeo e que todos se divirtan patinando ata a chegada da primavera. Na A
néboa das escondidas aparece o faro que ve como a néboa esparexe o seu veo favorecendo o xogo entre as luces dos barcos ata
que esta desaparece no fondo do mar, mentres que en O arco da vella o sol e a nube, tapándose un ao outro e querendo ver
como chove o primeiro, se alumea un pincel cheo de cores que percorren o ceo e, finalmente, en O boneco de neve preséntase a
un “sol borroso” que trae unha mensaxe do país do oso convertida en neve coa que os nenos fan un boneco que é rescatado polo
vento para levalo de volta ao seu país de orixe.

Referencias varias:
-B. L., “A editorial catalana Casals publica unha obra de Manuel Uhía”, Diario de Pontevedra, “Cultura&ocio”, 28 novembro
2001, p. 71.
Dá conta da aparición de novos títulos en galego dentro das colección “O Trolebús” e “Cabaliño alado” da editorial catalana
Casals. As novidades citadas son: O anel, de Manuel Uhía, O lazo de patinar, A néboa das escondidas e O boneco de neve, de
Xoán Babarro, e ¿Víchela, víchela?, de Xabier Puente Docampo. Ofrece, ademais, unha síntese biográfica de cada un dos
autores citados.

Babarro, Xoán, Ten, ten a miña casa ten..., ilust. Fino Lorenzo, Vigo: Galaxia, col. Árbore, nº 116, serie
laranxa (a partir de 7 anos), marzo 2001, 81 pp. (ISBN: 84-8288-433-6).
Colectánea de sesenta e unha poesías da autoría de Xoán Babarro (Calvelo de Maceda-Ourense, 1947). A obra iníciase coa
descrición dos límites da casa imaxinaria do poeta e, a seguir, reprodúcense os textos, ordenados alfabeticamente e dedicados
aos seguintes temas: atletas, augas, aureanas, barbantesas, barcas, barcos, bardos, beléns, bruxas, buguinas, buxainas, cabaliños,
camiños, campás, carreiros, doces, dragóns, fadas, feitizos, flores, froitas, fumarolas, furnas, gaivotas, guirnaldas, illas, infantas,
instrumentos, lagoas, lobos, loias, lúas, magos, medos, mentiras, mouras, musas, namorados, néboas, pans, paraugas, pegureiros,
piratas, pántegas, princesas, raíñas, raposos, reis, ribas, ríos, sereas, tollemerendas, trasnos, xemelgas e xigantes.

Recensións:
- Mª Jesús Fernández, “Xoán Babarro. Ten, ten a miña casa ten...”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p.
74.
Comenta que Galicia, a través da súa toponimia, é o obxecto poético sobre o que se constrúe este volume, que está concibido
como un xogo lingüístico, o que xa se pon de manifesto na organización dos seus poemas que aparecen

ordenados alfabeticamente, despois dos catro primeiros introductorios. Tamén indica que, sen abandonar as fórmulas da lírica
popular, empréganse as diversas posibilidades que ofrece a linguaxe como materia plástica e creativa, pois non se trata de
meros adornos retóricos ou exercicios formais, senón que estes recursos están en función dunha lograda expresividade poética.
Por outra banda, indica que o libro parece destinado a ser lido en voz alta e que a oralidade ten un importante protagonismo,
chegándose a incluír formas dialectais. Finalmente, afirma que un bo complemento deste volume son as “persoalísimas”
propostas gráficas de Fino Lorenzo.

Colectivo Crisol, A fortuna de Bartolomeu, ilust. Birís, Vigo: A Nosa Terra, col. Contos Populares,
2001, [22 pp.]. (ISBN: 84-95350-06-8).
Adaptación dun conto popular da man do denominado Colectivo Crisol, formado por Mª Carmen Aguin, Tina Parada, Elvira
García, Carlos Alfonso e Remedios Padín. Nel nárrase, co apoio de grandes ilustracións a cor, a historia de Bartolomeu, “un
neno espilido e toleirán que gardaba o gando no monte”. O neno atopa unha lebre encantada e soña con todo o que poderá facer
se logra cazala: cambiala na feira por unha poliña, facer medrar os pitos e cambialos por un enxamio, vender o mel e mercar un
bacoriño, crialo e cambialo por un cuxo e, ao final, cambiar o cuxo por un cabalo e converterse en cabaleiro. Sen embargo, os
seus soños esvaécense cando a lebre escapa.

Fernández, Ana Mª, A casa de había unha vez, ilust. Enjamio, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín, nº 106 (de 7 anos en diante), 2001, 51 pp. (ISBN: 84-8302-622-8).
Libro de poemas de Ana María Fernández (Palma de Maiorca, 1949) no que nos convida a facer unha viaxe polo mundo dos
contos tradicionais e na que nos ofrece unha nova imaxe daqueles personaxes máis coñecidos para os nenos. Emprega
composicións poéticas nas que a métrica percorre diferentes formas da lírica tradicional, dende a primeira composición de
estrofas de catro versos de seis sílabas (que é a métrica que predomina en toda a obra), ata as formas arromanzadas. Faise un
convite á lectura a través da que lles di aos nenos que poderán atopar nela todos os mundos marabillosos que soñaron e aqueles
personaxe s que máis lles gustan deles, dende a Carapuchiña Vermella e o Lobo, o Soldadiño de Chumbo, Brancaneves e os
sete ananiños, a Ratiña Presumida ou os dragóns, princesas e seres encantados que serán devoltos ao seu estadio anterior a
través do amor. Todas as composicións van acompañadas das ilustracións de Enjamio (A Habana, 1962).
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “A casa de había unha vez”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 208, 12 maio 2001, p. 2.
Nesta nota indícanos que Ana María Fernández transládanos en A casa de había unha vez ao mundo da fantasía dos contos
infantís a través da poesía. Sinala que ofrecen a posibilidade de ser recitados e lembra a traxectoria desta autora.

García Teijeiro, Antonio, Aire Sonoro, ilust. Xosé Cobas, Vigo: Ir Indo, col. O Elefante Contacontos, nº
16 (máis de 8 anos), 2001, 64 pp. (ISBN: 84-7680-349-4).
Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952) coa axuda de Xosé Cobas (Logrosa-Negreira, 1953) teceu este poemario que podemos
etiquetar no grupo denominado “poesía é maxia”. O contido poético textual é unha homenaxe ao músico italiano de principios
de século, Busoni, quen definiu a música como aire sonoro, aire con son, como recorda Daniel Barenboim. García Teijeiro
parte desta definición para facer un percorrido poético da mú sica libre, en movemento, acompañando ou acompañada dos
elementos e seres da natureza e dos instrumentos que lembran ou producen emocións, sensacións, etc., descritas poeticamente
con ritmos e rimas tradicionais a partir de versos breves ben articulados. Non faltan homenaxes aos tríos, cuartetos e orquestras
para rematar cunha homenaxe a Beethoven, aos seus concertos, sonatas e sinfonías.

Recensións:
- Mª Jesús Fernández, “Antonio García Teijeiro. Aire sonoro”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p.
77.

Indica que na obra de Antonio García Teijeiro a estreita relación que manteñen a música e a lírica aparece expresamente en
numerosas ocasións. Así, comenta que a orquestra, os diversos instrumentos e os harmoniosos sons se converten no tema que
vertebra todas as composicións deste poemario, no que latexa a presencia dun “eu” lírico que manifesta as súas vivencias
afectivas de gozo e amor polo que amosa. Tamén indica que a musicalidade é a primeira característica a destacar destes
poemas, dotados dun ritmo moi áxil, e dá conta de parte dos recursos literarios e lingüísticos empregados e os efectos que con
eles se consegue.
-Teresa Monteagudo, “Un Aire sonoro que nos deleita”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 103, 14 novembro 2001,
p. 4.
Logo de nos achegar algúns datos biobibliográficos de Antón García Teijeiro, comenta o seu poemario Aire sonoro (2001) que
conta con ilustracións de Xosé Cobas. Destaca que a música e os instrumentos musicais son os temas sobre os que xira este libro
e asemade indica que “combina de xeito acertado a aprendizaxe e o deleite” mediante composicións de carácter breve.
- Román Raña, “Música de infancia”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 29.
Comenta o último poemario de Antonio García Teijeiro, Aire sonoro, que fecha unha triloxía dedicada aos elementos da
natureza, neste caso, indica, á música, paixón que non lle é allea pois xa transitara en Palabras envoltas en cancións. Os

instrumentos musicais maniféstanse, segundo di, en comuñón coa propia natureza ou co músico. Ademais, rastrexa a pegada do
hilozoísmo nesta obra indicando que para el os mellores poemas son os que plasman esta influencia. A sensorialidade, presente
continuamente en sinestesias, e a calidade das ilustracións de Xosé Cobas tamén son salientadas nesta lectura de Aire sonoro.

Referencias varias:
- Francisco Castro, “Aire sonoro”, Faro de Vigo, “Culturamanía”, 13 marzo 2001, p. 13.
Anuncia a presentación desta obra na Librería Mañá no día de hoxe. Anuncia que será presentada polo poeta Román Raña e
polo escritor X. Antonio Perozo. Considera que a presentación dun libro de García Teijeiro debe ser celebrada pois poucos
coma el se achegaron á poesía dirixida aos máis cativos, aínda que considera que é unha poesía que non distingue idades, unha
poesía coidada na forma e no contido, precisa. Remata dicindo que ten o oficio dos poetas maduros e que hoxe recibimos “Aire
sonoro” que seguro que é aire fresco”.
- Alberto Pampín, “Antonio García Teijeiro. Escritor”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 14 marzo 2001, p. 39.

Comeza esta entrevista cunha breve biobibliografía de Antonio García Teijeiro e coa nova da presentación do seu poemario
Aire sonoro. A seguir pregúntaselle sobre o título da obra, se hai intención pedagóxica nel, qué achega, se é complicado
escribir para nenos tan pequenos e sobre o gusto pola poesía. García Teijeiro di que o título é unha definición que sobre a
música deu Busoni a principios do século XX, que foxe do aspecto pedagóxico, que é o libro menos crítico dos que fixo aínda
que escapa da visión “ñoña” da literatura infantil, que intenta facer obras que teñan varias lecturas e que sexan abertas, finaliza
afirmando que os adultos non gustan moito da poesía pero cando entran nela conseguen contaxiar e emocionar aos nenos.
- M. Blanco Rivas, “Aire sonoro”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 202, 24 marzo 2001, p. 2.

Fálase sucintamente da saída do prelo do poemario sobre a música e os sons instrumentais, dirixido ao público de máis de oito
anos, de Antonio García Teijeiro e ilustrado por Xosé Cobas co título Aire sonoro.

Lourenzo González, Manuel, O patadón, ilust. Andrés Meixide, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Merliño, outubro 2001, [32 pp.]. (ISBN: 84-8302-687-2).
Neste poemario de versos octosílabos con rima consonante nos pares de Manuel Lourenzo González (Vilaboa, Pontevedra,
1955) e con ilustracións a toda páxina de Andrés Meixide (Vigo, 1971), preséntasenos a dous nenos que están a xogar no
parque cunha pelota, pero son interrompidos por un “grandullón” que lles rouba o balón e lle dá unha patada tan grande que a
pelota, botando furiosa dun sitio para outro, trastornará a vida en toda a cidade golpeando a todo
o que atopa por diante, dende xente tranquilamente lendo o xornal, traballando, comendo no parque ata os animais do circo que
reciben algún que outro balonazo. Pero quere a casualidade que volva ao sitio do que saiu para sorpresa do grandullón que
escapa perseguido pola furia de todos os afectados.

Toro, Xelís de, Paco Peco Pequeneiro e o mundo do revés, ilust. Andrés Meixide, Santiago de
Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Infantil (primeiros lectores), nº 42, 2001, 32 pp. (ISBN: 847824376-3)/DL: C-799-2001).
Conto rimado, de Xelís de Toro (Santiago de Compostela, 1962), con ilustracións de cores vivas de Andrés Meixide (Vigo,
1971), que abranguen boa parte do libro. Nel Paco Peco pequeneiro conta, en primeira persoa, o que ve ao seu redor ao se ó
erguer pola mañá. Ve un mundo ao revés onde as vacas voan, os avións nadan, as patacas teñen patas, os cans miañan... Ó final,
despois de aceptar ese novo mundo e descubrir as vantaxes que lle proporciona, o protagonista volve á normalidade por mor
dun balonazo.
Referencias varias:
AFA, “Xelís de Toro recupera a Paco Peco nunha nova aventura publicada por Sotelo Blanco”, O Correo Galego,”AFA”, 16
xuño 2001, p. 27.

M. Blanco Rivas, “Paco Peco Pequeneiro e o mundo do revés”, Faro de Vigo, “El Sábado. Librería galega”, nº 214, 23 xuño
2001, p. 2.

Ver Braxe, Lino e Ana Ponton, María Triángulo, neste apartado do Informe.

Sucinta nota de prensa na que se dá conta da publicación da obra Paco Peco Pequeneiro e o mundo do revés, de Xelís de Toro e
con debuxos de Andrés Meixide. Trátase dunha obra destinada aos primeiros lectores. Para rematar, cítanse outros títulos
publicados na mesma colección como Marcelo non me toma o pelo, O Conde-vampiro, O lobo e o grilo, Podesvir, Ladrándolle
á lúa e A nube de cores.

VV. AA., Concurso literario Ánxel Casal. 1996-2000, Santiago de Compostela: Concello de
Santiago/Departamento de Educación e Mocidade, 2001, 340 pp. (ISBN: 84-89597-10-3).
⌧
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VII. 2. 2. Poetas traducidos ou versionados
Busch, Wilhelm, Max e Moritz. Historia de dous pillos en sete trasnadas, trad. Luciano Fernández de
Sanmamed Sampedro, Ourense: Ediciones Linteo, col. Aberta, novembro 2001, 59 pp. (ISBN: 84931893-5-9).
Obra estructurada en sete “trasnadas” e un “prefacio” nos que se contan, por medio dunha sucesión de pareados cheos de
humorismo, as falcatruadas cometidas por Max e Moritz: a morte de catro galiñas da viúva Dora e o posterior roubo cando xa
estaban cociñadas; as burlas ao xastre Xan Cabrego que dan con el no río; a explosión duna cachimba de pólvora ao mestre
Misto; a solta de escarabellos no colchón do tío, etc. Finalmente, cando se dispuñan a roubar na casa do labrego Ubaldo el
descóbreos e, despois de levalos ao muíño, acaban a súa vida no papo duns parrulos. Ao mesmo tempo que se desenvolve a
historia, inclúense numerosos consellos e exemplos do que é un mal comportamento. No “Epílogo” reaparecen todos os
personaxes dannificados por Max e Moritzfelicitándose pola desaparición dos dous pillos. As ilustracións, de reducido tamaño,
intercálanse no texto.

Oli (adapt), Once damas divertidas, ilust. Helle Thomassen, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Os
contos do trasno Comodín, marzo 2001, 26 pp. (ISBN: 84-8464-085-X).
Recréase nesta adaptación de Xosé Manuel González “Oli” (Cangas do Morrazo, 1961 ), acompañada dunhas suxestivas
ilustracións de ton humorístico obra de Helle Thomasen, un conto popular protagonizado por once mulleres que se ven
reducidas progresivamente ata pasaren de once a unha. Trátase dun texto rimado no que aparecen destacados os números, que
van decrecendo, ao comezo e ao final dos versos e no que se presentan dez situacións diferentes protagonizadas por once
mulleres moi dinámicas e aventureiras que van percorrendo todo o mundo. Todos estes breves episodios, axeitadamente
reflectidos nas ilustracións a dobre páxina, comparten o mesmo desenlace, xa que rematan sempre sen unha das protagonistas.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Once damas atrevidas”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 208, 12 maio 2001, p. 2.
Resume o argumento desta adaptación de “Oli” e comenta os posíbeis aproveitamentos didácticos que ofrece. Salienta as
ilustracións de Helle Thomassen pola expresividade e sentido do humor.

VII. 2. 3. Reedicións
Hoffmann, Heinrich, Pedro Guedellas (Der Struwwelpeter, 1858), trad. Marta García González,
Ourense: Ediciones Linteo, xaneiro 2001, 51 pp. (ISBN: 84-930058-0-0).
Este volume reproduce o manuscrito de Heinrich Hoffmann (Frankfurt, 1809-1894) de 1858, que se conserva na Biblioteca da
Universidade de Frankfurt am Main, ademais de presentar a versión galega da man de Marta García González. Trátase dun
conxunto de nove historias ilustradas que reciben os seguintes títulos: “Pedro Guedellas”, “Historia do malvado Federico”, “A
arrepiante historia da caixa de mistos”, “Historia dun negriño” “Historia do salvaxe cazador”, “Historia do neno que chupaba o
dedo”, “Historia de Gaspar o da sopa”, “Historia do endemoñado Felipe” e “Historia de Xan o paspán”. Por medio destas
historias rimadas en verso e que presentan como protagonista a un neno traveso e desobediente, preténdese mostrar unha
ensinanza ao mesmo que divertir a moitos dos nenos que se poden chegar a identificar con eles. Na parte final, recóllese un
apartado no que se achegan certos datos biográficos sobre o médico alemán Hoffmann e sobre o contido das historias deste
volume, un dos máis discutidos e reeditados en Alemaña, pola “crueldade” das súas historias.

Referencias varias:
- Winston Manrique, “Páginas para los Desconocidos”, El País, “Babelia”, 10 febreiro 2001, p. 2.
Refírese a que unha das coleccións da editorial ourensá Linteo, “Colección aberta”, está dedicada ao libro galego. Dis e que tivo
como primeiro título A casamenteira (1849), de Antonio Benito Fandiño, e que vai publicar pronto Pedro Guedellas, de
Henrich Hoffmann.

VII. 3. Teatro
VII. 3. 1. Dramaturgos galegos

Alfaya, An, A estrela volarina na torre coralina, ilust. Xosé Cobas, Vigo: Ir Indo Edicións, col. O
elefante contacontos, nº 21 (Máis de 12 anos), 2001, 101 pp. (ISBN: 84-7680-371-0).
Nesta peza teatral nun acto único, An Alfaya (Vigo, 1964) comeza facendo algúns apuntamentos xerais sobre o espacio
escénico. A continuación, con ilustracións de Xosé Cobas Gómez (Logrosa-Negreira, 1953), aparecen os diálogos dos
personaxes. Todos eles teñen lugar na torre Coralina (chámase así porque está construída cun material que imita o coral) e no
xardín que a rodea. Nesa torre está presa a estrela Volarina, xa que a enfeitizou o duque Malaespiña e se sae ao xardín
converterase en carbón. Sen embargo hai unha maneira de que se desfaga o feitizo, e aínda que parecía imposíbel que ocorrese
todo o que debía pasar para que este se anulase, ao final pasa e a estrela Volarina xa pode volver a ser

estrela. Mais ao final da peza ela mesma debaixo da torre elixe ser mortal para casar co príncipe do reino de Esperanza que tiña
chegado ata alí convertido en anano debido tamén a outro feitizo.

Referencias varias:
Francisco Castro, “Estrelas, coralinas e downs”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 14 decembro 2001, p. 18. Ver Alfaya,
An, Down, no apartado VII. 1. 1 deste Informe.
Ágatha de Santos, “La familia debería compartir más momentos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 23 decembro 2001, p. 65.

Entrevista a An Alfaya con motivo da publicación da obra A estrela Volarina na torre coralina, unha peza de teatro na que a
autora viguesa introduciu algúns personaxes clásicos da literatura infantil e xuvenil universal por seren os que máis lle influíron
na súa traxectoria. An Alfaya describe aos lectores máis novos como “muy crueles” e “muy cómodos”, pide aos adultos que
lean obras infantís, e demanda máis comunicación nas familias. Finalmente, non desbota a posibilidade de escribir para adultos
e comenta a influencia da súa traxectoria actual nesa eventualidade.

Alonso, Eduardo, O país acuático, mención especial no Premio Estornela da Fundación Xosé Neira
Vilas, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, col. Teatro para nenos, 2001, 67 pp. (ISBN: 84-8485-0110).
Breve peza dramática de Eduardo Alonso. O libro comeza cunha pequena introducción do seu autor, na que alude ao Premio
Estornela de Teatro para nenos. Afírmase que, nesta ocasión, se presentaron 56 obras; resultou gañadora A música da noite, de
Manuel Lourenzo González e O país acuático obtivo unha Mención Especial. A seguir, reprodúcese a historia protagonizada
por cinco pallasos, dous listos e tres parvos. Toda a trama xira arredor do problema provocado pola falta de auga. Despois de
solucionar unha serie de conflictos que xorden entre os protagonistas da historia e gracias á aplicación de novas ideas, o país
seco transfórmase no País Acuático, con auga a moreas para todos os seus habitantes.

Arca Caldas, Olimpio, Pelexa no souto, A Estrada: Edicións Fervenza, col. A Pinguela. Teatro Escolar
para ler e representar, nº 1, 2001, 26 pp. (DL: PO-567/01).
Breve peza dramática de Olimpio Arca Caldas (Cuntis, 1928), dirixida a un público infantil, da que subxace unha defensa das
árbores autóctonas de Galicia fronte á masiva invasión do eucalipto. Xira arredor do desenvolvemento dun xuízo, en clave
humorística, no que se xulga ao Sr. Castiñeiro Cobo Follento e ao Sr. Eucalipto Delgado Novo, ámbolos dous veciños do Souto
da Devesa, por estaren implicados nunha liorta. A obra estructúrase en tres partes: na primeira expóñense os feitos a xulgar e
preséntanse os acusados; na segunda decalaran as testemuñas; e na terceira lense as conclusións das partes e a sentencia
definitiva. O autor dá mostras de coñecer ben a terminoloxía xurídica, así como o desenvolvemento real dun xuízo. É de
destacar a personificación de árbores e animais, que constantemente conseguen arrincar o sorriso do lector ou do espectador,
cunha forma á vez divertida e didáctica.
Referencias varias:
-Mónica G., “Olimpio Arca: “La investigación es para mí una especie de terapia”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4
outubro 2001, p. 37.

Anúnciase a concesión a Olimpio Arca do premio creado pola asociación O Brado para distinguir “aos que levan o
“estradesismo” por bandeira”. Lémbrase que foi un precursor do teatro na escola co grupo Os Lóstregos e infórmase de que vai
publicar proximamente un par de textos dramáticos: Pelexa no souto e Sorrisas e bágoas.

Caride, Ramón, Historia dunha sobreira, limiar de Xosé Vázquez Pintor, ilust. Suso Cubeiro, a partir
dos personaxes de Uxía Caride, A Coruña: Everest Galicia, col. Montaña Encantada (a partir de 8 anos),
2001, [82 pp.]. (ISBN: 84-403-0401-3).
Peza teatral que se abre cun “Limiar” de Xosé Vázquez Pintor (Melide, 1946) no que este poeta felicita a Ramón Caride (CeaOurense, 1957) pola iniciativa de crear un texto teatral dirixido a un público infantil e, sobre todo, por facelo nesta época, na
que somos “espectadores sen palabras, sen historias”. A obra está estructurada en tres actos; os dous primeiros divididos en
cinco escenas e o último en seis. Comeza cunha conversa que manteñen uns nenos coa vella sobreira do patio da escola na que a
árbore lles manifesta a súa preocupación porque a van cortar para pavimentar todo con cemento. A sobreira cóntalles, axudada
por un vello, unha chea de lembranzas dos seus anos mozos, das persoas que agradecían a súa sombra, e de feitos que
aconteceron aos seus pés, nomeadamente a instalación dun circo. A historia de “O gran circo Regotón (Drama de moito rir con
disfraces de cartón)” ocupa todo o segundo acto e vén ser un alegato en favor do pacifismo, non exento de humor, que permite a
súa representación independente. Finalmente, no derradeiro acto, volven intervir os personaxes do comezo para relatar como os
nenos evitan, coa súa protesta, o corte da sobreira. Obra orixinal en canto á ilustración de Suso Cubeiro (A Coruña, 1954), xa
que presenta o texto enmarcado cunha orla ornamentada con motivos vexetais e animais, e que varía en cada acto.

Referencias varias:

-M. G. S., “Ramón Caride presenta una antología de relatos y dos libros infantiles”, El Mundo, “Galicia/Cultura”, 23 marzo
2001, p. 10.
Ver Caride, Ramón, Micifú e os seus amigos, no apartado VII. 1. 1. deste Informe.
- Raquel Rey, “Ramón Caride, un escritor que mistura as ciencias naturais con temáticas futuristas”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, 25 marzo 2001, p. 32.
Ver Caride, Ramón, Micifú e os seus amigos, no apartado VII. 1. 1. deste Informe.
- Tere Grandín, “Lecturas. Ramón Caride. Escritor”, Faro de Vigo, “Faro del Ocio”, 13 abril 2001, p. 4.
Ver Caride, Ramón, Micifú e os seus amigos, no apartado VII. 1. 1. deste Informe.

Cortizas Amado, Antón, ¡Cázame ese pensamento! (Cacería en catro actos), ilust. Xaime Asensi, Vigo:
Ir Indo Edicións, col. Ir Indo Xuvenil, serie O elefante contacontos, nº 22 (Máis de 12 anos), outono
2001, 124 pp. (ISBN: 84-7680-372-9).
Este volume ábrese cunhas “Notas preliminares”, onde se comenta que a obra está pensada para ser interpretada por adultos a
causa da súa extensión, aínda que vai dirixida á xente nova, de idade e de espírito. Asemade, fanse certas indicacións sobre o
tratamento do texto, personaxes ou montaxe. A peza teatral, que ten como autor do texto a Antón Cortizas (Ferrol, 1954) e das
ilustracións a Xaime Asensi (Vilagarcía de Arousa, 1957), pon en escena unha das insospeitábeis cazas dos peculiares irmáns
Gatillo Todopillo Diana e Espingarda Gradicela Diana, que xuntos rexentan “Cacerías Diana SL”. Nesta ocasión, reciben a
visita do Emisario Real do Reino, quen lles relata que o cociñeiro real fora nomeado rei por erro e que, aínda que nun principio
era un rei bondadoso, pouco despois se convertera nun déspota tras perder o seu pensamento. Despois de facer varias
averiguacións e de vivir unha serie de aventuras, os irmáns Diana descobren coa axuda da Nube neboenta, que un vagabundo
humilde e afábel, que de nada sabe e de nada se lembra, é a representación física do rei; que o Paxaro do pensamento, que é
unha ave fachendosa de preciosas cores, é o seu pensamento; e de que o Felino Lino é o seu nome, Avelino Fabaslobas.
Finalmente, todo remata felizmente, recoñecendo o rei todo o que lle acontecera e convidando os irmáns Diana a ir a palacio
para ser xenerosamente recompensados.

Domech, Carme, Jorge Rey e Marilar Aleixandre, El-Rei Artur e a abominable dama, ilust. Andrea
López Álvarez, Vigo: Ir Indo Edicións, col. O Elefante Contacontos, nº 17 (máis de 10 anos), 2001, 92
pp. (ISBN: 84-7680-356-7).
Esta obra teatral conxunta da autoría de Carmen Domech (Madrid, 1963), Jorge Rey (Bos Aires, 1957) e Marilar Aleixandre
(Madrid, 1947) está estructurada en tres actos: o primeiro con dúas escenas, o segundo con catro e o terceiro con tres. A
detallada descrición inicial dos personaxes está acompañada da súa imaxe gráfica. A seguir, preséntanos unha aventura do rei
Artur na que, por castigo do Cabaleiro do Cervo, debe procurar o que máis desexan as mulleres. Pide consello de sabios, pero
ningún atina coa resposta. Faise acompañar por Galván e ambos percorren moitos lugares e baten cunha chea de personaxes ata
que a “abominable dama” lles conta ese segredo a cambio de casar cun dos cabaleiros de Artur. Finalmente, escolle a Galván e,
cando este a bica e a deixa decidir sobre a súa vida, convértese na fermosísima Dama Ragnell. Péchase a obra con nove páxinas
que, baixo o título de “Agardando a volta de Artur”, dan cumprida información da Materia de Bretaña; as orixes, o
desenvolvemento e a historia dos seus principais protagonistas, todos eles personaxes desta peza.

Recensións:
- M. Blanco Rivas, “El-Rei Artur e a Abominable Dama”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 203, 31 marzo 2001, p. 3.

Descríbese o argumento, cunha trama situada en Camelot “ao estilo das lendas artúricas”, e mais o fondo moral da obra de
teatro para monicreques El-Rei Artur e a Abominable Dama, de M. Aleixandre, Jorge Rey e Carmen Domech, que conta con
ilustracións de Andrea López.
-Teresa Monteagudo, “Un exercicio de respecto e liberdade”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 89, 12 agosto
2001, p. 3.
Sinala que, como xa é habitual na colección o “Elefante contacontos”, este novo título presenta unha fonda mensaxe didáctica
que atende ás vertentes ética, cultural e literaria. Así, indica que lles inculca aos nenos valores como o respecto aos demais e a
mutua colaboración, fronte ao rexeitamento doutros como a adulación ou a violencia, ademais de familiarizalos coa historia de
El-Rei-Artur e achegarlles o texto teatral coa súa peculiar configuración escrita: “diversión en diversos actos, presentacións,
anotacións ou elementos paralingüísticos”. A seguir, refírese ao argumento e personaxes desta obra, que acolle na parte final un
relato a modo de apéndice para conseguir unha maior comprensión da peza teatral, e ao traballo ilustrativo de Andrea López ,
que constitúe un importante complemento e incita á imaxinación do lector.
Referencias varias:

- AFA, “A resposta ó que desexan as mulleres na nova peza infantil de Ir Indo”, O Correo Galego, “AFA”, 10 marzo 2001, p.
32.
Faise eco da presentación da obra á que sinala que asistiron entre outros Magdalena de Rojas, Xosé A. Perozo, Marilar
Aleixandre e Jorge Rei. Recolle as declaracións dos participantes, salientando que é a primeira incursión de Marilar Aleixandre
no teatro de monicreques, a quen se lle debe a pegada feminista da obra. Fai unha breve achega ao contido desta obra da que
apunta a brevidade na que foi composta e publicada para que coincidira co Día da Muller.
- Alfredo Conde, “Prodixio de beleza”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 20 marzo 2001, p. 4.
Faise eco da presentación desta obra de teatro na librería Couceiro de Santiago, na que sinala que se fixo unha breve
representación de monicreques a cargo de dous dos autores da peza: Carmen Domec e Xurxo Rey. Alude tamén á colaboración
de ambos con Marilar Aleixandre e remata denunciando a falta de medios para favorecer a exportación de productos de
calidade coma este.
-Carina Regueiro, “Os títeres renacen das súas cinzas”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 69, 25 marzo 2001, p. 7.

Repásase brevemente a historia dos títeres dende os seus comezos ata a actualidade. A continuación, cítanse os nomes das
compañías de títeres que integran o panorama cultural galego como Monicreques de Kukas, Tanxarina, Viravolta, Artello ou
Cachirilo, entre outras. Recóllense tamén as declaración de Jorge Rey, director da compañía Cachirulo, sobre
o bo momento que viven os espectáculos de títeres en Europa e en Galicia. Saliéntase, así mesmo, a recente aparición de obras
que son froito do traballo conxunto entre escritores e titiriteiros, entre elas El Rei Artur e a abominable dama. Finalmente,
alúdese á próxima publicación dun novo número da revista sobre marionetas Bululú dirixida tamén por Jorge Rey.

Lourenzo González, Manuel, A música da noite, Premio Estornela 2000, ilust. X. Vizoso, Sada-A
Coruña: Ediciós do Castro, col. Teatro para nenos, 2001, 119 pp. (ISBN: 84-8485-015-3).
Antes de principiar a obra de Manuel Lourenzo González (Vilaboa-Pontevedra, 1955) e ilustrada por Xosé Voziso
(Mondoñedo, 1950), sinálanse nas primeiras páxinas do volume cales son os fins do Premio Estornela de Teatro que conseguiu
no ano 2000 esta peza, ofrecendo a continuación algúns datos sobre a trama, sobre os aspectos técnicos e os personaxes da obra.
O que nela se conta é a viaxe dunha nena, Laura, e dun avogado, que nas noites de lúa chea se converte en lobishome, para
salvar a fraga na que vivía a rapaza. Con axuda de fadas realizan unha viaxe por terra, mar e ceo para recuperar o documento
que acredita que esta fraga, que agora está sendo destruída para levantar unha urbanización, pertence dende hai xa máis de
oitocentos anos á familia de Laura. Finalmente, despois de ir resolvendo adiviñas a medida que pasaban por Portugal, Cataluña,
Bretaña e Irlanda e contar coa axuda de trasnos, mouros, fadas e distintos animais do bosque, cando Laura e o avogado voltan á
fraga recuperan o papel no que constaba que esta pertencía a Laura e por orde do alcalde a fraga ten que volver ao seu aspecto e
vida anteriores.

VII. 3. 2. Postas en escena
VII. 3. 2. 1. Ciclos, encontros, festivais, mostras, semanas e salas alternativas

Iº Ciclo de teatro infantil de Cee
Organizado por primeira vez polo Concello de Cee está integrado dentro da programación cultural municipal de Nadal, co que
queren apostar polo teatro e darlle un novo pulo á oferta cultural da bisbarra. Celebrouse entre os días 24 e o 30 de decembro
con funcións ás sete da tarde no salón de actos do concello. As compañías que participaron nel foron Tarabuleque Teatro coa
peza Pallasos puros e duros, tres pallasos en apuros, Monicreques de Kukas con Xan

Trapallas, Akatro con Glum, o planeta das cores e pechou o ciclo a actuación de Tres Globos coa obra O sapo encantado.

Referencias varias:
- M. C. S., “Cee incluye un ciclo de teatro infantil en su programa de Navidad”, La Opinión, “Carballo/Costa da Morte”, 19
decembro 2001, p. 19.
Anuncia a celebración deste primeiro ciclo de teatro na vila coruñesa dentro dos actos programados no Nadal, indicando as
datas de celebración e o orzamento destinado a estas actividades.

IIº Ciclo de teatro infantil Domingos do Principal de Pontevedra
Organizado por segundo ano consecutivo, é unha campaña teatral que parte da iniciativa do Concello de Pontevedra e do grupo
Teatro Akatro que é o encargado, como especialista en teatro para nenos, de seleccionar os espectáculos que cobren a
programación que se leva a cabo durante o mes de maio e parte do de xuño. Nesta edición participaron os grupos Ultramarinos
de Lucas, Tanxarina, Berrobambán, Teatro Akatro e Good Idea Company con Olé Pelé, ademais do grupo portugués
ArtImagen.
Referencias varias:
- Belén López, “Risa para niños y adultos en el Principal, gracias a ‘Olé Pelé”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 14
maio 2001, p. 32.
Ver Good Idea Company: Olé Pelé no apartado III. 4. 2. 1 deste Informe.
- M. J., “Os domingos do Principal’trouxeron ó teatro a preto de dous mil nenos”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 12 xuño
2001, p. 56.

Balance da segunda edición deste ciclo teatral, no que repasa a participación de diferentes grupos e a boa acollida que tivo entre
o público pontevedrés máis novo. Salienta o labor dos organizadores e a importancia de iniciar aos cativos neste tipo de
expresión cultural, a variedade de espectáculos e os moitos nenos que acudiron aos espectáculos.

Ciclo de títeres “O domingo ven aos títeres”
Organizado pola sala de títeres Sant Yago, en Santiago de Compostela dende o ano 1999, inclúe diversas actuacións
desenvolvidas por grupos de teatro galegos e de fóra de Galicia, coa finalidade de achegar o teatro ao público máis novo. As
funcións matinais teñen lugar os domingos. No ano 2001 celebrouse no mes de novembro e nel participaron entre outras
compañías de Chile, Arxentina, Italia, Jaen ou Huesca, ademais da galega Títeres Cachirulo que representou as pezas Santiago,
historia dunha viaxe e El-Rei Artur e a Abominabel Dama.
Referencias varias:
- A. I. S., “Ciclo de conferencias para socios del Club de Jubilados de Caixa Galicia”, El Correo Gallego, “Así está el Patio”, 2
marzo 2001, p. 36.
Anuncia, entre outros actos sociais, a presencia de teatro Cachirulo neste ciclo teatral coa montaxe Santiago, historia dunha
viaxe, ademais de sinalar que continuará coa presencia de compañías de fóra de Galicia.

Ciclo Martes en escena de Poio.
Actividade que se engloba dentro da programación “Verán en Poio 2001”, na que grupos de teatro percorren as diferentes
parroquias de Poio coas súas representacións. Celebrouse durante os meses de xullo e agosto nas parroquias do termo municipal
de Poio. Unha das compañías participantes foi Cachirulo Teatro que representou o 11 de xullo Pinochio na praza de Samieira
de Poio, o 17 de xullo representou Catro contos da China en Combarro, o 24 do mesmo mes tocoulle a A guerra das Galicsias
en Campillo de San Xoán, ademais de Santiago, historia dunha viaxe en Viñas e finalmente El-Rei Artur e a Abominable Dama
na parroquia de Raxó.

Ciclo de teatro profesional escolar de San Sadurniño
Programado dentro das actividades culturais organizadas pola Concellería de Cultura do Concello de San Sadurniño, esta
campaña de teatro profesional dirixida aos escolares da zona conta coa colaboración da Rede Galega de Teatros e Auditorios. A
súa finalidade é conseguir que os nenos poidan asistir en horario escolar á representación dunha obra de teatro profesional
totalmente gratuíta, á vez que se promociona o teatro entre os máis novos cun programa de calidade e adecuado ás súas idades.
As representacións celebráronse no Centro Sociocultural de San Sadurniño e o ciclo comezou o 2 de marzo coa actuación de
Teatro do Aquí que representou Os papalagui, dirixida a rapaces de entre 14 e 16 anos; o 16 de marzo actuou Ollomoltranvía
con Policía, adaptada a rapaces de entre 12 e 14 anos; o 30 de marzo representou Talía Teatro Menos lobos, destinada a un
público de entre 9 e 12 anos, mentres que pecharon esta campaña Sarabela Teatro con Romance de Micomicón e Adhelaha e
Títeres Cachirulo con Catro contos da China.

IIº Encontro de teatro para escolares de Antas de Ulla
Celebrado por segundo ano consecutivo, está patrocinado polo Concello de Antas de Ulla. Na edición de 2001 participaron
arredor de 125 rapaces de idades comprendidas entre os 5 e os 20 anos que realizaron actividades de improvisación,
coordinación, xogos corporais e mimo. As actuacións tiveron lugar na Casa da Cultura do concello. As obras representadas
foron: Supermegaultrahiperguay, do grupo de teatro do colexio de Vilatuxe (Lalín); O Doutor Vinagreta, do grupo de teatro do
colexio público de Antas de Ulla; e O maquinista Antón, do grupo de teatro da biblioteca de Antas de Ulla. Outros dos
participantes como convidados foron o grupo do Instituto Río Cabe de Monforte coa peza As sombras da alma, e do Instituto
Lagoa de Antela, de Xinzo da Limia. Outra actividade que se celebrou foi a actuación do pallaso profesional José García, da
Compañía Nove-Dous, do Carballiño, que levou a cabo unha aula cos rapaces participantes.

Referencias varias:
Begoña Mouriño, “El segundo encuentro de teatro para escolares congregó a 125 jóvenes”, El Progreso, 4 xullo 2001,
14.

Repaso das actividades desenvolvidas durante este encontro no Concello de Antas de Ulla, do que destaca as actividades
desenvolvidas, en especial as representacións teatrais.

os

VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande
Organizados dende o ano 1996 polo Concello de Bande e o Centro de Formación e Recursos de Bande, xunto coa colaboración
do CEIP Xaquín Lourenzo desta localidade ourensá. Poden participar alumnos de ensino non universitario e grupos de teatro
amateur. As obras presentadas deben ser escritas en galego e a duración non debe ser inferior a 15 minutos nin superior a unha
hora. Todos os centros participantes reciben un premio de 25.000 ptas. (5.000 máis se se presenta unha segunda obra) e un
diploma de participación, menos naqueles casos que o xurado considere que as obras presentadas non se axustan ás bases
publicadas pola organización. Os grupos de teatro amateur recibirán unha placa conmemorativa e o xurado outorgará un premio
especial á mellor representación teatral do certame. No ano 2001 celebrouse o certame entre o 15 e o 18 de maio e nel
participaron once colexios de Ourense e a Coruña, nun encontro que estivo dirixido polos profesores Concepción Carmiña e
Paulino Peña. As obras postas en escena foron: Touporroutou da lúa e do sol e A Pousadeira, do Colexio Santo Anxo de
Ourense, que actuou o primeiro día; Os vellos non deben de namorarse, do CEIP Filomena Dato de Ourense, Pilleite
Carapuciña e A bruxa sinforosa do CEIP Os Blancos, O testamento do tío Nacho, do CEIP Xoaquín Lourenzo de Bande, O
achado do castro, do IES Blanco Amor de Ourense, O testamento de Nacho e A familia que vén, do CEIP Rogelio García Yáñez
de Ramirás, Os caraveis do señor alcalde, do CEIP Igrexa Somoza da Coruña, Recobrou o sorriso o Eleuterio, do CEIP Endesa
As Pontes da Coruña, Cando as nenas dan o si, da Aula de Teatro Escola Viva de Ourense, O pobo dos nenos caprichosos, do
CEIP O Xurés de Lobios, Pista ou peste, do IES de Bande e pechou o certame este mesmo centro coa peza Todo o que vostede
quería saber sobre o euro e non se atreveu a preguntar.

Referencias varias:
-Donato Rey, “Once colegios participarán en ‘VI Encontro de teatro escolar e amateur’ de Bande”, La Región, “Actualidad
Baixa Limia”, 12 maio 2001, p. 25.
Anúncianse algúns dos actos que se desenvolverán nos concellos ourensáns de Bande, Lobios e Muíños co gallo do Día das
Letras Galegas de 2001, entre os que está a celebración deste encontro de teatro escolar, con obras como obra Cando as nenas
dan o si, do Grupo Aula de Teatro Escola-Viva de Ourense.

IIº Festival de teatro de rúa e animación do Carballiño Ver IIº Festival de teatro
de rúa e animación, Carballiño no apartado III. 4.1 deste Informe.

Festival de títeres de Gondomar Ver IIª Mostra de Teatro do Concello de
Gondomar no apartado III. 4. 1 deste Informe.

IVº Festival internacional de títeres de Lugo
Organizado polo Concello de Lugo dende o ano 1998, neste ano actuaron compañías galegas e de fóra entre elas algunha de
Huesca, de China, de Arxentina e de Brasilust. No que se refire ás representacións galegas, o sábado día 6 de outubro participou
a compañía Tres Globos coa obra Pedro e o lobo; o luns día 8 actuou o grupo de títeres Viravolta coa obra As aventuras do
señor Sabañón; o martes día 9 tocoulle ao grupo Tanxarina Títeres con Contaloucos; o mércores día 10 o grupo Trécola ofreceu
a obra Gus, un guiñol con moito gas e o venres día 12 de outubro actuou Títeres Cachirulo con A guerra das Galicsias.

IIIº Festival internacional de títeres de Pontevedra
Festival que se celebra de forma simultánea nas cidades de Pontevedra, Lugo e Santiago de Compostela. Está organizado polo
Concello pontevedrés en colaboración coa asociación Barriga Verde. As funcións tiveron lugar no Teatro Principal entre o luns
1 de outubro e o domingo 7 en dúas sesións matinais durante a semana, unha ás dez e outra ás doce, dirixidas especialmente a
colexios, mentres que a fin de semana as funcións foron ás doce do mediodía, ás seis e media e ás oito e media da tarde para
que poida asistir toda a familia. As compañías que participan son as mesmas que as do Festival de títeres de Lugo e de Santiago
de Compostela, que proceden de todo o mundo, e como representante galega a compañía Títeres Cachirulo coa obra El-Rei
Artur e a Abominable Dama.
Referencias varias:
-Belén López, “É o momento do público infantil”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 29 setembro 2001, p. 79.
Dá nova da presentación do programa da III Feira de Títeres de Pontevedra recollendo as verbas da concelleira de educación
verbo da importancia do teatro no mundo da educación e os valores que fomenta. Informa das novidades nesta edición, dos
horarios, do número de participantes, da nómina das compañías teatrais e Xurxo Rei, representante da asociación ‘Barriga
Verde’, e resalta o interese doutras cidades por organizar o festival.

-B. L., “Historias criollas’ para os máis pequenos no Festival de Títeres”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 2 outubro
2001, p. 69.
Faise eco do éxito acadado pola primeira representación do festival, celebrada no Teatro Principal da man da compañía
arxentina Guaira Castilla, adiantando tamén a presencia no certame dunha única compañía galega: Cachirulo que representa a
súa obra El-Rei Artur e a Abominable Dama, da que resume o argumento.
- Belén López, “Los títeres que enamoraron a Lorca estuvieron en el Festival de Pontevedra”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 4 outubro 2001, p. 79.
Describe o espectáculo que a compañía zaragozana Arbolé presenta neste festival e que está baseado en dúas obras de Federico
García Lorca. Tamén adianta a actuación dos títeres chineses coa compañía Yeung Fai.

VIº Festival de teatro infantil de Pontevedra
Promovido polo Grupo de Expresión pertencente á Sociedade Cultural Os Carballiños, que son mestres preocupados por levar o
mundo da expresión dramática ao proceso educativo. Participaron once colexios de Pontevedra e os seus arredores dende o día
28 ata o 31 de maio no Teatro Principal, en sesións que se celebraron a partir das seis e media da tarde. A característica de todos
os textos representados é a de non contar cun texto escrito, polo que son montaxes baseadas na improvisación e de creación
colectiva. O luns 28 de maio actuaron os colexios Santo Tomé de Cambados, Doroteas e Sagrado Corazón de Pontevedra.
Todas as funcións son de entrada libre.

Festival de títeres de Reis de Pontevedra
Celebrado nos días de Reis de cada ano no Teatro Principal de Pontevedra está organizado polo Concello pontevedrés dentro da
programación de Nadal. Ademais das representacións das compañías de monicreques, os nenos tamén poden participar nos
talleres que se desenvolven todos os días pola mañá antes das representacións. No ano 2001 as postas en escena comezaron o
día 2 de xaneiro coa compañía Cascanueces coa obra Un conto vello volto a contar; o mércores día 3, Títeres Cachirulo con A
guerra das Galicsias; o xoves, Magerit con Melissa e os seus feitizos, mentres que para rematar o sábado día 6 de xaneiro
actuaron Manicomio de muñecos coa peza clásica Os tres porquiños.
Referencias varias:
-Belén López, “Los muñecos cobran vida en el escenario del Teatro Principal”, Diario de Pontevedra, “Diario de
Cultura&Ocio”, 3 xaneiro 2001, p. 6.
Recolle a programación do festival organizado polo Concello pontevedrés no que participan compañías como Cascanueces,
Cachirulo ou Magerit entre outras. Destaca tamén a posibilidade de que os rapaces participan en talleres paralelos ás
representacións.

-Belén López, “Os nenos evitaron ‘A guerra das Galicsias’ no Principal”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 4 xaneiro 2001, p.
64.
Faise eco da participación do grupo Cachirulo no festival coa súa obra A guerra das Galicsias da que ofrece o argumento e a
intención da compañía, expresada por Jorge Rei, de que esta peza xogue co dito de que hai un galego en calquera parte do
mundo, levado aquí ata o universo.
-Belén López, “Os máis pequenos protagonizan un Nadal de Cine en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 26
decembro 2001, p. 53.

Anuncia as actividades previstas para o Nadal polo Concello de Pontevedra, entre as que se atopan a proxección de películas
clásicas para un público infantil e xuvenil, así como un ciclo de contacontos e un Festival de Títeres no que participarán as
compañías galegas Trompicallo e Cachirulo.

IIº Festival Internacional de Títeres de Redondela, “Memorial Juanjo Amoedo”
Organizado por primeira vez no ano 2000 polo grupo Tanxarina e o colectivo Errequerre, coa colaboración do Concello de
Redondela e a Consellería de Cultura, ten como obxectivo fundamental o achegamento dos títeres ao público infantil e mostrar
as distintas técnicas de manipulación que se empregan actualmente no teatro de títeres. A programación divídese en catro áreas:
a escolar, a da rúa, a das salas e os títeres de adultos. A segunda edición celebrouse entre os días 28 de maio e o 3 de xuño e nela
ofrecéronse trinta e sete espectáculos en diferentes lugares da vila e na rúa. Das dezaseis compañías que actuaron atopábanse
algunhas procedentes de Arxentina como El Cochón e Guaira Castilla; de Brasil, Mamulengo Presepada; da República Checa,
Karromato; de Francia, Les Marionnettes du Tournefou e Pelele Marionnettes; de Portugal, Marionetas do Porto e de España
unha abondosa mostra con compañías como Titiritrán, La Goteres de Lazotea, Boca Rica, Los titiriteros de Binefar, Jordi
Beltrán e La Pícara Locuela. No que se refire ás compañías galegas actuaron Títeres Cachirulo, que representou Catro contos da
China, e Artello Teatro coa peza Unha de amor. O festival dividiuse en dous apartados, consistentes en que as trece primeiras
sesións estiveron destinadas aos alumnos dos colexios públicos e institutos e se celebraron no multiusos de Redondela e
Chapela, mentres que outras doce sesións foron para o público en xeral, comezaron o mércores 30 de maio e remataron o
domingo 3 de xuño, e celebráronse no multiusos da Xunqueira, o José Figueroa de Redondela e o pub Solera. Por último, os
espectáculos de rúa limitáronse ao sábado e domingo en alamedas e prazas de Chapela e Redondela.

Referencias varias:

- Jaime Conde, “Compañías de seis países participarán en el Festival de Títeres de Redondela”, Faro de Vigo, “Redondela”, 25
abril 2001, p. 16.
Infórmase de que o IIº Festival Internacional de Títeres de Redondela, Memorial Juanjo Amoedo, contará con 37 espectáculos,
de 16 compañías –entre elas as galegas Cachirulo Títeres de Santiago de Compostela e Artello de Vigo–, que estarán divididos
en tres apartados: para colexios públicos e institutos de Redondela, para o publico en xeral e mais as actuacións na rúa.

- Jaime Conde, “Redondela huele a títeres”, Faro de Vigo, “Faro del Ocio”, 25 maio 2001, p. 1.
Reprodúcese o programa para o público e o programa da rúa do IIº Festival Internacional de Títeres de Redondela – sinalando o
día, hora, lugar de representación e compañía que pon en escena– e apúntanse, sucintamente, os datos de todas as compañías de
marionetas participantes neste festival.
-Belén R. Otero, “El Festival Internacional de Títeres reúne a quince grupos en Redondela”, Atlántico Diario, “Redondela”, 27
maio 2001, p. 14.

Co gallo da presentación do IIº Festival Internacional de Títeres de Redondela anúncianse algunhas das actividades que terán
lugar durante este evento e indícase que a Consellaría de Cultura achega tres millóns para o seu desenvolvemento.
-Belén R. Otero, “La compañía de títeres “La gotera de Lazotea” escenifica O gato con botas”, Atlántico Diario, “Redondela”,
29 maio 2001, p. 19.

Coméntase que a compañía de títeres La Gotera de Lazotea, Xerez, porá en escena O gato con botas mentres que a compañía
granadina Titiritrán representará Cuarto de contos dentro do IIº Festival Internacional de Títeres de Redondela.

-J. C., “Tournefou y Pelele Marionnettes abren la sección internacional de la muestra de títeres”, Faro de Vigo, “Redondela”, 1
xuño 2001, p. 22.
Breve apuntamento sobre a programación do festival de títeres sinalando cal é a programación para esta xornada do festival.

- J. Conde, “Los títeres invaden durante dos días los espacios públicos de Redondela”, Faro de Vigo, “Redondela”, 2 xuño
2001, p. 16.

Ademais de aludir ás actuacións da xornada anterior tamén adianta o programa para a seguinte, na que participan ademais de
diferentes compañías de fóra a compañía galega Artello Teatro con Unha de amor.
- Belén R. Otero, “Los títeres llenan las calles del centro”, Atlántico Diario, “Redondela”, 3 xuño 2001, p. 23.

Refírese á presencia nas rúas e prazas de Redondela das compañías participantes no seu festival coas súas representacións
teatrais e ao numeroso público presente nas mesmas.
-J. Conde, “El títere exhibe algunos de sus números tradicionales en las calles redondelanas”, Faro de Vigo, “Redondela”, 3
xuño 2001, p. 16.
Resumo da xornada celebrada nos espacios públicos abertos de Redondela, da que salienta a participación da compañía
portuguesa Teatro Dom Roberto, os arxentinos Guaira Castilla e a galega Artello Teatro coa obra Unha de amor, entre outras
compañías.
- Jaime Conde, “Redondela despide a las 15 compañías del Festival de Títeres”, Faro de Vigo, 4 xuño 2001, p. 56.

Dá conta da clausura do festival redondelán do que salienta a boa acollida do público e a calidade dos espectáculos celebrados.
Fai un repaso por todas as compañías de monicreques participantes, dos apoios institucionais e o paso firme cara á
consolidación definitiva deste festival.
- G. Luca, “Redondela en pé de titeres”, A Nosa Terra, nº 990, 7 xuño 2001, p. 40
Repaso dos espectáculos de títeres que se deron cita en Redondela ao abeiro do IIº Festival Intenacional de Títeres, “convertido
en pouco tempo en referéncia da especialidade”. Nun certame que combina traballos tradicionais con outros innovadores, o
obxectivo é, segundo Tatán, un dos seus responsábeis e director de Tanxarina, levar os títeres á rúa para que os escolares
cheguen a el sen ningún tipo de filtro. Seguidamente, analiza máis polo miúdo o espectáculo de sombras chinescas Unha de
amor, de Artello, que se basea en dous relatos de Jorge Amado e no que o aproveitamento do texto o fai apto para nenos e
adultos; Miséria, de João Paulo Cardoso, do grupo Marionetas do Porto; o “colóquio de medida impecábel” dos arxentinos
Chonchón; o circo dos canarios Karromato; e o Ávaro, obra clásica coa que a compañía catalana de Jordi Bertrán revive a
Molière. Tras citar outras pezas que se escenificaron, valora a boa acollida do público e recoñece o traballo do colectivo RqR e
do grupo Tanxarina por consolidar este festival a pesar da “mísera aportación da Xunta e o Concello”.

- Miguel Borines, “Festival de Títeres de Redondela (Pontevedra). Un encuentro internacional con futuro”, Primer Acto, nº 289,
“Festivales de Títeres”, xullo-agosto-setembro 2001, pp. 72-73.

Comenta algúns aspectos relacionados coa segunda edición do Festival Internacional de Títeres de Redondela como por
exemplo a súa organización e o éxito de público. En primeiro lugar sinala que este festival ten tres programacións diferentes:
unha para colexios, outra en locais para todo tipo de público e as representacións na rúa, destacando o éxito das tres
modalidades. Por outro lado comenta algúns dos espectáculos representados deténdose máis no caso dos que estiveron a cargo
de Teatro alla scala 1:5, de Vigo, e nos de Títeres Cachirulo. Por último louva o labor das case cincuenta persoas que organizan
este evento e subliña que o concello, que nesta edición foi coorganizador, pretende convertelo no sinal de identidade cultural
característico deste pobo.
-Miguel Borines, “2º Festival Internacional de Títeres de Redondela”, Revista Galega de Teatro, nº 28, outono 2001, pp.68-71.

Tras lembrar brevemente a curta historia do Festival Internacional de Títeres de Redondela, alude á segunda edición deste.
Comenta a ambiciosa programación, subliñando que se intentou “mostrar ao público redondelán unha escolma das diferentes
posibilidades do teatro de títeres e marionetas”. Cita os espectáculos participantes, entre eles os galegos “Unha de amor”, de
Teatro alla Scala de Vigo, e “Catro contos da China”, de Títeres Cachirulo, salientando a boa acollida do público.
- Jorge Rey, “O que vimos en Redondela”, Bululú. A revista dos títeres, nº 1, outono 2001, p. 5-7.

Dá conta do éxito da segunda edición do Festival Internacional de títeres de Redondela, organizada fundamentalmente pola
Compañía Tanxarina que foi axudada por un bo grupo de asociacións e colectivos da vila. Fala da súa estructura, cita aos
grupos que pasaron polo festival e salienta a actuación de CíaKarromato por usar marionetas de fío.

IIº Festival de Nadal de teatro infantil de Santiago de Compostela
Organizado polo Concello de Santiago de Compostela en colaboración coa Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo e o IGAEM, celébrase entre o 26 e o 30 de decembro con todas a sesións ás seis da tarde. Está dirixido a nenos de
entre 3 e 10 anos, o prezo é de 600 ptas. a entrada e o bono para todos os días é de 1.500 ptas, mentres que os adultos que
acompañan aos rapaces non pagan. As representacións correron a cargo de compañías de diferentes puntos de España como La
Sal Teatro de Andalucía, Humor de Asalto e Cuarta Pared, ambas de Madrid ou Txiskiñe do País Vasco, mentres que como
representación galega participou Teatro do Noroeste coa obra O país acuático.
Referencias varias:

- Camino L., “Títeres Cachirulo conjuga la dramaturgia y el humor para contar la historia del Apóstol”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 25 agosto 2001, p. 26.
Por mor da representación de Santiago, historia dunha viaxe, a cargo de Títeres Cachirulo, en Compostela informa da sinopse
da obra, do tratamento cómico dos personaxes históricos, da boa coordinación do guión, da iluminación e das voces dos
compoñentes. Coas verbas de Carmen Domech explica o obxectivo principal da obra, dar a coñecer a vida do Apostol, e
anuncia os contidos do Quinto Festival Internacional de marionetas de Compostela.

- E. P., “Teatro do Noroeste presenta hoxe en Santiago a montaxe ‘O país acuático’ no Festival de Nadal”, El Correo Gallego,
“Cultura”, 27 decembro 2001, p. 67.

Dá conta da participación da compañía galega Teatro do Noroeste no Festival de Nadal de Santiago de Compostela, indicando
quén son os organizadores, quén son os membros da compañía galega e qué compañías participan.

VIº Festival internacional de títeres de Santiago de Compostela
Organizado dende o ano 1995 en Santiago de Compostela pola Asociación Barriga Verde baixo a dirección de Xurxo Rey, está
patrocinado polo Concello compostelán, e dende a edición do 2000 contou tamén co apoio do IGAEM (Instituto Galego de
Artes Escénicas e Musicais) e o INAEM (Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales). As representacións están
divididas en dous apartados: Títeres nos Teatros nas diferentes salas de teatro de Santiago de Compostela: O Teatro Principal, A
Sala de Títeres San Yago e o pub Momo, e Títeres na Rúa que se desenvolven nas Prazas do Toural e Praterías de Santiago de
Compostela. No ano 2001 celebrouse entre os días 1 e 7 de outubro coa presencia de compañías de países como Bélxica,
Colombia, Arxentina, Brasil, México e China, ademais de cidades españolas como Madrid, Zaragoza, Cádiz, Bilbao ou Huesca.
No que ás compañías galegas se refire, estiveron presentes
o luns día 1 Cachirulo coa súa obra El-Rei Artur e a Abominable Dama e o domingo día 7 Tanxarina con Titiricircus. Ademais
das representacións nos teatros e na rúa tamén se celebraron mesas redondas nas que se debateu sobre a situación actual dos
títeres en Galicia e Hispanoamérica e sobre a tradición que teñen na nosa cultura, que contaron coa participación de autores
como Marilar Aleixandre, Alfredo Conde ou Francisco Pillado.

Referencias varias:

-M. B., “El Festival Internacional de Títeres reunirá a grupos de siete países”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 15 setembro
2001, p. 10.
Anúncise a celebración do festival e adiántase o elenco de compañías que van participar nesta edición. Comézase dando conta
das entidades colaboradoras coa asociación Barriga Verde para levar adiante este festival, logo os lugares nos que se levarán a
cabo os espectáculos, os prezos e, a seguir, destácase a presencia de compañías iberoamericanas así como as europeas.
- M. Beceiro, “El chino Yeung abre mañana el festival de títeres, que reúne a catorce compañías”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 30 setembro 2001, p. 9.
Informa das espectativas da organización nesta edición do Festival de Títeres, da posible organización no resto das provincias,
do número de espectáculos previstos, das técnicas de manipulación de títeres empregadas e da organización de mesas redondas
en colaboración co Centro de Documentación de Teatro do IGAEM verbo da situación en Galicia e Hispanoamerica dos autores
e editores de teatro de títeres e da tradición dos galegos. Salienta a presencia hispanoamericana ao ser o país de orixe das
primeiras edicións de teatro de títeres galegos, a presentación do número un da revista Bululú e a realización dunha homenaxe a
José Silvent e a súa barraca de títeres Barriga Verde.
- M. R., “Fantasía sostida por fíos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 97, 3 outubro 2001, p. 8.

Sinala a forte raizame do mundo dos títeres na cultura popular galega e destaca o carácter multicultural do VI Festival
Internacional de Títeres celebrado en Compostela, con grupos procedentes de Europa, Asia e América, ademais dos do propio
estado. Fai un pequeno repaso á participación galega no festival e, logo de lembrar o éxito das pasadas edicións, salienta a
celebración dunha mesa redonda titulada “Arredor da barraca de títeres de Barriga Verde” na Fundación Granel.
- M. Beceiro, “Plansjet animará Praterías con sus marionetas de materiales naturales”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 5 outubro
2001, p. 7.
Achégase á posta en escena da parella flamenca presente no festival dando conta das súas técnicas e recolle a súa opinión sobre
o propio festival.
- M. B., “Los mexicanos Saltimbanqui hacen de sus manos un ‘juego de humanos”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 7 outubro
2001, p. 9.

- Alfredo Conde, “Títeres”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 18 outubro 2001, p. 4.

Ademais de achegarse á representación deste grupo mexicano participante no festival, tamén anuncia a actuación de Tanxarina
Teatro con Titiricircus.

Fai un percorrido panorámico polo Festival Internacional de Títeres de Santiago de Compostela e recoñece que para el foi un
agradábel descubrimento. Amósase sorprendido da habelencia coa que os actores manexan os monicreques, así como da
facilidade coa que, ao mesmo tempo, introducen o humor, a crítica ou a música. Nomea varias das compañías participantes e
convida a que o público se achegue a esta manifestación artística que tamén ten moita relevancia entre nós.

XIVª Mostra de teatro de Cee
Ver apartado III. 4. 1. deste Informe.

IVª Mostra de Teatro escolar da Asociación xuvenil Sagrado Corazón de Lugo
Dende 1996 a Asociación Xuvenil do Sagrado Corazón en colaboración coa Xunta de Galicia e o Concello de Lugo vén
organizando esta mostra que ten como finalidade promover o teatro nas escolas. No ano 2001 celebrouse entre o 19 e o 22 de
decembro con actuacións que tiveron lugar ás oito e media da tarde e nas que participaron o Grupo de teatro do Hospital Xeral
con O enfermo imaxinario, que inaugurou a mostra; a aula de teatro do colexio Sagrado Corazón con Cuento de Navidad e o
grupo teatral Solidarios en Acción con Menciñeiro á forza que actuaron o día 20; o grupo de alumnos do colexio Sagrado
Corazón con O xeneral e as bombas e o grupo Os Trasnos con Soledad, que actuaron o día 21, para rematar o sábado día 22 coa
aula de teatro do Clube de Xubilados de Caixa Galicia que puxo en escena O cego na feira.

Vª Mostra de teatro do ensino secundario do Morrazo
Conta co patrocinio da Deputación, dos Concellos de Marín, Bueu, Cangas e Moaña, así como de Caixanova, Ourense e
Pontevedra. Colaboran tamén a APA do Colexio de San Narciso de Marín, Kalandraka Editora, Editorial Anaya, Edicións
Xerais de Galicia e o Centro de Recursos de Bueu. Nela participan grupos de teatro de colexios e centros de bacharelato e ao
seu redor organízanse outro tipo de actividades como conferencias e actuacións teatrais fóra de concurso. No ano 2001
celebrouse na última semana de abril, dende o 24 ata o 27 no IES María Soliño de Cangas e nela participaron case setenta
mozos de diferentes institutos da zona en seis obras diferentes: Seductoras, do Obradoiro do IES María Soliño; EL/ELA:
¿Quéresme?/EL/ELA: Quérote!, do Obradoiro do IES de Rodeira de Cangas; Sen senso, dos Comediantes Anónimos do IES
Johán Carballeira de Bueu; Juul, iguais pero diferentes, do grupo de teatro do Colexio San Narciso de Marín; O achado do
Castro, do grupo de teatro do IES Salvador Moreno de Marín; Nocturno do dragón, do Colexio Eduardo Pondal de Cangas; e a
clausura correu a cargo de Teatro do Morcego con O Lazariño de Tormes.
Referencias varias:
- V. Motesmo, “V Mostra de Teatro do ensino secundario do Morrazo”, Revista Galega de Teatro, nº 27, verán 2001, pp. 2930.

Infórmase da celebración desta feira. Tamén se menciona os centros que participan por primeira vez nesta mostra así como
aqueles que no asistiron a esta edición. Despois sinálase a presencia nas distintas montaxes de enfoques diverxentes nos temas
tratados. Termínase falando da expomostra retrospectiva que se levou a cabo.

Mostra de teatro infantil e xuvenil de Narón e Ferrol
Organizada por primeira vez conxuntamente polo Padroado da Cultura do Concello de Narón e o de Ferrol, coa colaboración do
IGAEM e da Deputación da Coruña, coa que queren achegar o teatro a miles de escolares dos dous concellos durante o mes de
novembro, á vez que recuperan a vella mostra infantil “Xeración Nós” que se celebraba dende 1984 polos sete concellos da
Mancomunidade. Nesta edición tivo como sedes o Auditorio de Narón e o Centro Torrente Ballester de Ferrol, que acolleron as
funcións que se levaron a cabo entre o 5 e o 29 de novembro. Contou cun presuposto de oito millóns e medio de pesetas e nela
participaron tres compañías galegas e cinco de fóra, que no referido ás primeiras foron o 7 de novembro Sarabela Teatro coa
obra Romance de Micomicón e Adhelala, baseada na de Blanco Amor e dirixida a un público de entre os dez e catorce anos; o 9
de novembro Tanxarina e Teatro do Aquí

Mostra internacional de teatro de Ribadavia Ver Mostra internacional de
teatro de Rivadavia no apartado III. 4. 1 deste Informe.

XIIIª Mostra de teatro infantil e xuvenil Vive o teatro de Vilagarcía
Mostra de teatro na que participan alumnos de varios colexios e institutos de Vilagarcía, ademais de grupos profesionais, e que
está organizada por este concello. Comezou o 2 de xuño e clausurouse o 22 do mesmo mes e celebrouse en diferentes
escenarios, dende o Colexio de Educación Infantil Vagalume ata a Casa da Cultura. Entre os participantes profesionais aparece
Monicreques de Kukas que representou Xan Trapallas. No que se refire a afeccionados estiveron presentes a Asociación Bata
coa obra Unha historia sin principio nin fin, obra baseada nas peripecias de dous nenos e o seu gato que buscan un tesouro;
alumnos do colexio Vagalume representaron unha adaptación de A bela durminte; os alumnos do colexio San Francisco coa
peza A princesa que quería ser unha estrela ou Telediario ningunha parte a cargo dos rapaces do Arealonga.

Referencias varias:
-Sofía López, “Alumnos del Vagalume pusieron en escena ‘La Bella Durmiente”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 3 xuño 2001,
p. 13.

Faise eco da posta en escena por parte de doce alumnos do Colexio Vagalume da adaptación da obra A bela durminte que abre a
XIII edición da mostra, adiantando outros títulos que se levarán a escena, entre os que aparece Xan Trapallas de Monicreques
de Kukas.

IIIº Outono Teatral nos Barrios de Vigo Ver Outono Teatral
nos Barrios no apartado III. 4. 1 deste Informe.

Sala Nasa
Nesta sala alternativa, ademais das actividades organizadas durante todo o ano, descritas no apartado III. 4. 1 deste Informe,
tamén se atende ao público máis novo dentro da súa programación estábel co programa de teatro infantil “Asteroide B-612”,
que se celebra os sábados dos meses de xaneiro, febreiro e marzo polas tardes. Iniciado na Sala Nasa en 1998 como espacio
para o teato infantil, está impulsado pola compañía Berrobambán co apoio do Departamento de Educación, que logo o
extenderon a Ferrol, onde é coordinado por esta mesma compañía. Conta con dúas modalidades “satélites saturno”, que son
obras de teatro propiamente ditas, e “choiva de meteoritos”, que son espectáculos multidisciplinares de participación dos nenos
nas diferentes disciplinas artísticas. No ano 2001 dentro deste programa actuaron compañías coma Trompicallo coa peza
Manoladas no Centro Cultural Torrente Ballester, Artello Teatro con Unha de amor, Berrobambán con Dous contos sen final e
un final por fin.
Referencias varias:
- Lois Fernández, “Todos tan contentos”, La Voz de Galicia, “O espello”, 4 febreiro 2001, p. 16.
Ademais de facerse eco doutros actos celebrados en Santiago de Compostela, tamén dá conta da representación que se leva a
cabo dentro do programa infantil da Sala Nasa Asteroide B-612 para o público infantil. Sinala que se celebra

todos os sábados pola tarde dende o mes de xaneiro ata abril e que é un punto de referencia para moitos nenos e nenas
composteláns. Nesta ocasión anuncia a participación de Berrobambán e Raúl Almenara en Choiva de meteoritos.
- A. I. S., “Cena en el Hostal para celebrar la boda de Alicia Huidobro y Alfonso Cavallé”, El Correo Gallego, “Así está el
Patio”, 31 marzo 2001, p. 37.
Ademais de atender a actos sociais de Compostela tamén atende á posta en escena dentro da programación infantil de
“Asteroide B-612” da Sala Nasa de Berrobambán coa súa obra Dous contos sen final e un final por fin. Sinala que este
programa está dirixido a nenos de entre 4 e 11 anos e que nel ten cabida un amplo abano de actividades. Do mesmo xeito tamén
dá conta da clausura na Fundación Granell do programa de animación á lectura organizado pola Editorial Kalandraka.

IXª Semana teatral “Ben veñas, maio”
Organizado pola Coordinadora dos Equipos de Normalización Lingüística dos Institutos de Pontevedra e o Concello, enmárcase
dentro de varios certames que levan como título xeral “Ben veñas, maio”, entre eles o IXº Certame de narración curta, o VIIIº
Certame de banda deseñada, o IIº Certame musical ou o Iº Certame de poesía, dos que se dá conta no apartado X. 9 deste
Informe, ademais desta semana teatral, que funciona como unha mostra do traballo realizado ao longo do curso polos grupos
dos diferentes institutos da provincia. As funcións tiveron lugar no Teatro Principal entre o 7 e o 10 de maio. Na edición deste
ano participaron os grupos Isto non é serio do IES Frei Martín Sarmiento coa obra O Arce no xardín; 5 máis 5 do IES da
Xunqueira con O anano e a princesa; Fiuncho do IES Luís Seoane con Os grilos e os besbellos suspenderon literatura, obra
dos propios alumnos, e A consulta do doutor, de Fina Casalderrey; o grupo de expresión do IES Valle Inclán que puxo en
escena Falemos de...; o obradoiro de teatro do IES Sánchez Cantón que representou Último plano/Esta si que é desgracia, de
Fina Casalderrey e Queridos Reis Magos representada polo grupo Ailareira do IES da Xunqueira I.

Referencias varias:

- B. L., “Máis certames culturais para ‘ben veñas maio”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 6 abril 2001, p. 64.

Ver IX Certame de narración curta, VII certame de banda deseñada e I de poesía “Ben veñas, maio”, no apartado X. 9.
Premios escolares e xuvenís.
- Clara Castilla, “A ‘Festa dos Maios’ repartirá este ano máis dun millón de pesetas en premios”, Diario de Pontevedra,
“PontevedraCiudad”, 6 abril 2001, p. 7.

Ver IX Certame de narración curta, VII certame de banda deseñada e I de poesía “Ben veñas, maio”, no apartado X. 9. Premios
escolares e xuvenís .

Iª Semana de teatro infantil de Celanova
Organizada por primeira vez polo Concello de Celanova e a Dirección Xeral de Promoción Cultural da Consellería de Cultura,
celebrouse entre o luns 23 e o xoves 26 de xullo, e nela participaron as compañías Falcatrúa con O espírito do bosque, Os
Quinquilláns con A noite, Teatro Buratini con O pazo de papel e o Mago Antón con Insólito por antonomasia. As
representacións tiveron lugar no claustro do Mosteiro de San Rosendo ás oito e media da tarde.

IIIª Semana de teatro para nen@s de Vigo
Organizada polo Concello de Vigo dende o ano 1999, celébrase na Praza da Constitución da cidade viguesa na que se
desenvolven diferentes espectáculos teatrais dirixidos aos máis pequenos. No ano 2001 celebrouse entre o 6 e o 12 de agosto e
nela participaron sete compañías de diferentes puntos de España como Impar, Tiramundo Teatro, Desastrusus Crikus, Cia.
Scura Splats, Teatre Móbil ou Teatro Guirigai. Non houbo ningunha compañía galega.
Referencias varias:
- Olalla Limeres, “Érase una vez”, Atlántico Diario, “Vigo”, 7 agosto 2001, p. 12.
Noticia na que se ofrece o programa desta semana de teatro facéndose eco das actuacións das diferentes compañías, as obras
que representan e a boa acollida que está a ter entre o público máis novo.

VIº Titiriteatro de Outono de Vigo
Organizado dende o ano 1996 polo plan comunitario do Casco Vello en colaboración coa Asociación de veciños deste barrio,
ten como obxectivo achegar aos máis pequenos as artes escénicas e colaborar na promoción da biblioteca infantil. Dende 1999
conta co patrocinio da Concellería de Xuventude de Vigo. Neste ano celebrouse todos os sábados na praza da Constitución a
partir das seis da tarde e nel participaron diferentes compañías de todo o mundo coa representación galega de Viravolta Títeres
o 24 de novembro que puxo en escena O candil marabilloso.

Xornadas culturais do Concello de Ames
Organizadas polo Concello de Ames dentro das que se enmarcan as representacións teatrais de Non se chora, de Luzada, A
princesa e a pardela, de Trinke Trinke ou Novas historias pequerrechas e Relatos de Terror, de Alacrán e O señor Ringos e o
progreso, representada pola compañía Teatro de Ames.

Referencias varias:
- Marcos Manteiga, “Ames publica su catálogo de ‘Xornadas culturais’ para el mes de noviembre”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 1 novembro 2001, p. 30.
Dá conta das representacións que se realizaron nas Xornadas Culturais organizadas polo Concello de Ames.

as

II Xornadas Escolares de teatro de Ferrol
Organizadas pola Federación de APA Concepción Arenal co obxectivo de que tanto os pais coma os familiares dos nenos
coñezan o que estes aprenden e que habitualmente non poden ver, nelas participaron sete colexios da cidade: o Belén, o da
Compañía de María, o Cristo Rey, o Jesús Maestro, La Salle, Madres Mercedarias e Tirso de Molina. Celebrouse os días 22 e
23 de maio no centro La Salle e contou coa participación de arredor de dous centos alumnos de Infantil, Primaria e ESO, con
sesións ao longo de todo o día nas que puxeron sobre o escenario diferentes obras, entre elas algunha versión de Shakespeare, e
en galego as pezas O enfermo imaxinario, que correo a cargo do colexio La Salle e A bruxa sinforosa, do colexio de Belén.

VII. 3. 2. 2. Estreas
VII. 3. 2. 2. 1. Grupos estábeis ou profesionais

Alacrán (1): Novas historias pequerrechas.
Ver Xornadas culturais do Concello de Ames.

Alacrán (2): Relatos de terror. Ver
Xornadas culturais do Concello de Ames.

Teatro do Aquí: Os papalagui. Ver Ciclo de teatro
profesional escolar de San Sadurniño.

Berrobambán: Dous contos sen final e un final por fin, obra escrita por José Campanari.
Dirección: José Campanari e Diana Tessari.
Referencias varias:
- A. I. S., “Cena en el Hostal para celebrar la boda de Alicia Huidobro y Alfonso Cavallé”, El Correo Gallego, “Así está el
Patio”, 31 marzo 2001, p. 37.
Ademais de facerse eco dos actos sociais da capital galega, tamén dá conta da posta en escena dentro do programa “Asteroide
B-612” da peza Dous contos sen final e un final por fin, da compañía Berrobambán. Explica que o programa está orientado a
nenos entre 4 e 11 anos, que ten lugar na sala Nasa e que esta obra está baseada nun texto de José

Campanari. Faise eco tamén da clausura en Santiago de Compostela do programa de “Animación á lectura” organizado pola
Editorial Kalandraka.
Ver Sala Nasa.

Teatro Buratini (1): A gaita que facía a todas bailar.
Espectáculo de contacontos baseado en dous relatos populares e un de Ánxel Fole. Trata de recoller a tradición da narración
oral propia da cultura galega, cunha narradora que é a señora Flora, unha muller que relata os seus contos acarón do lume
namentres realiza as tarefas da casa. É unha actuación recomendada para nenos de a partir de sete anos.
Dirección: Pablo Suárez.
Interpretación: Larrait Urruzola.

Referencias varias:
- S. A., “Teatro Buratini actúa esta tarde en O Burgo”, La Opinión, “Culleredo”, 5 outubro 2001, p. 14.

Dá conta da representación dentro do ciclo de Encontros Culturais de Outono de Culleredo e celébrase no Edificio de Servicios
Múltiples de O Burgo. Ademais de resumir o contido indica quen é a única intérprete e ofrece outros datos de interese como o
horario e a idade dos nenos aos que vai dirixida.
Ver Ciclo de títeres “O domingo ven aos títeres”.

Títeres Cachirulo (1): El-Rei Artur e a Abominable Dama.
El-rei Artur, tras un enfrontamento cun cabaleiro máxico ten que resolver un enigma para salvar a súa vida que consiste en
responder a qué é o que máis desexan as mulleres. Artur terá que pasar por intrincadas aventuras que o van levando a unha
revisión do seu posicionamento sobre o papel das mulleres no seu redor e o da dona Xenebra en particular. O seu compañeiro
de aventuras é Sir Galvan.
Autores: Marilar Aleixandre, Carmen Domech e Xurxo Rey
Dirección: Carmen Domech e Xurxo Rey Manipuladores:
Carmen Domech, Xurxo Rey e Luís González

Ver XIVª Mostra de Cee. Ver VIº Festival Internacional de Títeres de
Santiago de Compostela. Ver IIIº Festival Internacional de Títeres de
Pontevedra. Ver Ciclo de títeres “O domingo ven aos títeres” Ver
Ciclo Martes en escena de Poio. Ver Feira do teatro de Galicia no
apartado III. 4. 1 deste Informe.

Títeres Cachirulo (2): Pequenas historias de nenos e familias.
Espectáculo para todos os públicos no que se mostran situacións familiares conflictivas e como o hábitat circundante de amigos
e familiares se involucra para tentar solucionalas. Tamén se tocan aspectos como as adopcións.

Títeres Cascanueces: Un conto vello volto a contar.
Trátase da historia dunha malvada bruxa que tenta crear o caos no mundo roubando o sol e a lúa, pero Nenusín, un neno moi
atrevido, é o encargado de recuperar os tesouros naturais coa axuda doutros nenos.

Ver Festival de títeres de Reis de Pontevedra.

Compañía de teatro Caracol: Brancaneves e os sete ananiños xigantes.
Referencias varias:
- S. F., “Teatro Caracol inicia sus representaciones en el Asorey”, Diario de Arousa, “Cambados”, 17 abril 2001, p. 17.
Faise eco da representación no Instituto Francisco Asorey de Cambados nunha función na que participan nenos doutros centros
da comarca, ademais de anunciar outras actuacións deste grupo que se levarán a cabo nos vindeiros días. Remata cun breve
resumo da historia deste grupo teatral.
-S. F., “La compañía de Teatro Caracol cuenta con una página en internet”, Diario de Arousa, “Cambados”, 29 abril 2001, p.
18.
Ademais de informar que esta compañía conta dende agora cunha páxina web, tamén fai un resumo da súa historia dende que se
formou en 1992, repasando as obras que representaron durante estes anos para os máis pequenos. Do

momento actual, destaca a estrea de Brancaneves e os sete ananiños xigantes, obra preparada durante a primavera e que agora
presentan. En cadros a parte ofrécense os títulos das obras que este grupo foi representando, as características dun traballo
artesanal nas montaxes e o referido á realización dos ensaios.

Monicreques de Kukas: Xan Trapallas, ou un día calquera na vida dun home calquera.
Comedia muda na que se tenta facer reflexionar e afondar nas situacións, por veces absurdas, que nos depara a vida cotiá e a
relación que establecemos os humanos con todo tipo de obxectos que nos rodean. Xan Trapallas é un paisano inxenuo,
trangalleiro e dormilón que dende que se ergue só pensa en volverse deitar.
Dirección: Isabel Rey e Susana Dans. Interpretación: Gena
Baamonde, Kukas e Javier Méndez Oro.
Ver Iº Ciclo de teatro infantil de Cee Ver XIIIª Mostra de teatro infantil
e xuvenil Vive o teatro de Vilagarcía

Luzada, A princesa e a pardela.

Ver Xornadas culturais do Concello de Ames.

Magerit:Melissa e os seus feitizos.
Historia protagonizada por unha bruxa boa chamada Melissa que é moi amiga das plantas e da natureza, pero que un día coñece
a unha fada moi ambiciosa que quere utilizala para converterse na emperatriz do reino das fadas. Ver Festival de títeres de Reis
de Pontevedra.

Mago Antón: Insólito por antonomasia.

Manicomio de muñecos: Os tres porquiños. Clásico no que os tres irmáns porquiños se
teñen que enfrontar co lobo dentro das súas casas.

Ver Festival de títeres de Reis de Pontevedra.

Teatro do Morcego: O Lazariño de Tormes. Ver Vª
Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo.

Ollomoltranvía: Policía. Ver Ciclo de teatro
profesional escolar de San Sadurniño.

Os Quinquilláns: A noite. Ver Iª
Semana de teatro infantil de Celanova.

Sarabela Teatro: A illa amarela, adaptación da obra de Paloma Pedrero.
Cóntase a historia do rei Kuavi, xefe da Illa Amarela, que visita con catro compañeiros Europa e durante esta viaxe vanse
poñendo de manifesto as diferencias nos costumes e valores entre estes dous mundos distintos. Quérese criticar a obsesión
creada no mundo occidental por acadar poder e riquezas, acompañado o texto con números musicais como o famoso “Money,
money” da película Cabaret, que quere achegar aos máis pequenos esta obra de fácil comprensión pero coa que os adultos
reflexionan máis alá da risa fácilust.
Dirección e dramaturxia: Ánxeles Cuña Bóveda Interpretación: Fernando Dacosta, Elena
Seijo, Tito Asorey, Fina Calleja e Sabela Gago.

Referencias varias:
- L. R., “Sarabela representa ‘A illa amarela”, La Región, “De palpitante actualidad”, 3 novembro 2001, p. XXIII.
Anuncia o acordo de colaboración entre o propio xornal e a Consellería de Medio Ambiente para impulsar iniciativas
encamiñadas a difundir e potenciar os valores medioambientais entre os escolares ourensáns. Sinala que unha destas

iniciativas é a peza teatral de Sarabela, da que sinala o reparto, a temátiva e adianta algunhas das actuacións que a compañía
levará a cabo.
- L. R., “Teatro para un público sin teatro”, La Región, “Ourense”, 18 novembro 2001, p. 14.
Anuncia a representación da obra por diferentes lugares da provincia ourensá, destacando desta o carácter didáctico co que tenta
fomentar nos máis novos a preocupación pola natureza. Recóllense as palabras da directora da peza nas que mostra a súa
satisfacción polo resultado e a boa acollida que está a ter, ademais de explicar que a peza xira arredor de dous eixes
fundamentais: o ritmo e movemento con xogos e cancións e facer reflexionar sobre a nosa forma de vida.

Grupo de teatro Sardiña: Cásina de Plauto.
Historia da moza Cásina da que se namora o ancián Lisídamo e o seu fillo Eutinicio, á que recolleron na súa casa de nena. Todo
xira arredor das peripecias que Lisídamo protagoniza para quedar a soas con Cásina, e que rematarán coa trampa que Cleóstrata
prepara cambiando a bela Cásina por un escravo forzudo e barbudo.
Referencias varias:

- Alvarado, “Cásina’ un clásico de Plauto al más puro estilo burlesco”, La Región, “Teatro”, 3 maio 2001, p. 14.
Comeza ofrecendo algúns datos sobre o autor desta peza clásica adaptada polo grupo Sardiña para os rapaces. A seguir, explica
o argumento da mesma e a importancia didáctica da obra para o público escolar.

Seisdedos: O cego dos monifates.
Referencias varias:
-B. L., “O cego dos monifates’ estivo a carón dos libros na Feira”, Diario de Pontevedra, “Diario de verán”, “Cultura&Ocio”,
17 xullo 2001, p. 62.
Coméntase a representación teatral da obra O cego dos monifates que a compañía Seisdedos ofreceu dentro das actividades
organizadas na Feira do libro de Pontevedra. Recóllense, ademais, as explicacións que Anxo García e Iñaqui Vilariño,
integrantes do citado grupo, ofrecen sobre o seu espectáculo. Finalmente, menciónanse outras actividades culturais vinculadas
tamén á celebración desta feira.

Tarabuleque Teatro: Pallasos puros e duros, tres pallasos en apuros. O circo Tarabuleque pechou e os nenos
xa non van ver o espectáculo porque todos os artistas marcharon. Só quedaron
os pallasos despistados que non se queren ir e que son Crispín, Sócrates e Papita que deciden que farán sós o espectáculo
circense axudados dos nenos. Dirección: Ramón G. de Fontecha Ver Iº Ciclo de teatro infantil de Cee

Tres globos: Pedro e o lobo.
Pedro é un pastor moi fedello que atopa moi divertido ver como vén correndo seu pai coa escopeta cando el berra que vén o
lobo. Un día chega un lobo de verdade e Pedro volve berrar pero ninguén lle fai caso. Este lobo que chega non é un lobo
normal, senón un can-lobo que se chama Guff e quere ser pastor. Guff terá que convencer ao público para que Pedro lle ensine
a ser pastor, cousa moi difícil porque a ovella Belinda desconfía del.

Dirección, textos e vestiario: Xoán Pérez Manipulación dos
monicreques: Xoán Pérez e Marián González
Ver IVº Festival internacional de títeres de Lugo.

Trinke Trinke: A princesa e a pardela. Historia que se desenvolve nun lonxano país chamado Kublai Khan,
defendido por un exército de pardelas (moi
semellantes ás gaivotas), no que todo é prosperidade ata o día no que deixan de soñar os seus habitantes e perden a capacidade
de ilusionarse. Dirección: Pablo Sánchez Ver Xornadas culturais do Concello de Ames.

Viravolta: As aventuras do señor Sabañón.

Peza na que se nos achega ao traballo que leva o doutor Sabañón e o seu axudante Flemón na procura dun remedio para curar a
cabra do xitano Caetano. Dirección: Anxo García Ver IVº Festival internacional de títeres de Lugo.

VII. 3. 2. 2. 2. Grupos escolares, de asociacións ou agrupacións varias Grupo
Ailareira, do IES da Xunqueira I: Queridos Reis Magos. Ver IX Semana teatral “Ben veñas,
maio”. Compañía

Teatro de Ames: O señor Ringos e o progreso.

Ver Xornadas culturais do Concello de Ames. Grupo

Amigos (1): Recobrou o sorriso o Eleuterio.

Os

Historia ambientada nos anos corenta, na que os dous protagonistas, Xosé e María, conseguen cambiar á xente da aldea.
Dirección: Lucía Caneiro Interpretación: Verónica e Patricia Fernández Fernández, Olalla Veiga Graña, Alba e Jorge Casas,
Diego e Alejandro Fortuna e Rubén Hermida.

Grupo Os Amigos (2): O achado do Castro.
Dirección: Lucía C. Fernández.

Grupo de teatro da Biblioteca do colexio público de Antas de Ulla (1): O maquinista Antón.
Ver IIº encontro de teatro para escolares de Antas de Ulla.

Grupo de teatro do colexio público de Antas de Ulla (1): O doutor Vinagreta.

Ver IIº encontro de teatro para escolares de Antas de Ulla.

Alumnos do colexio de Arealonga: Telediario ningunha parte.
Ver XIII Mostra de teatro infantil e xuvenil Vive o teatro, de Vilagarcía.

IES de Bande: Pista ou peste e Todo on que vostede quería saber sobre o euro e non se atreve a
preguntar.
Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande.

Grupo de teatro dos alumnos do Colexio de Educación Infantil e Primaria Barcelos: Serán laranxas,
serán limóns.

Referencias varias:
- Mónica González, “Canciones, teatro y kárate ponen fin al curso del colegio Barcelos”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra//Ciudad”, 12 xuño 2001, p. 8.
Dá conta das actividades celebradas neste colexio pontevedrés con motivo da chegada do fin do curso, e entre as que se atopa a
posta en escena da peza dramática Serán laranxas, serán limóns, posta en escena polos alumnos de cuarto curso.

Asociación Bata: Unha historia sin principio nin fin. O grupo de teatro desta Asociación puxo en escena esta obra
baseada nas peripecias de dous nenos e o seu gato que buscan o tesouro. Ver XIIIª Mostra de teatro infantil e xuvenil Vive o

teatro, de Vilagarcía.

Grupo de teatro do colexio Belén de Ferrol: A bruxa sinforosa.

IES Blanco-Amor, de Ourense: O achado do Castro.
Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande.

CEIP Os Blancos, de Ourense: A bruxa Sinforosa e Pilleite Carapuciña.
Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande.

Clube de xubilados de Caixa Galicia, de Lugo: O cego na feira. Ver
IV Mostra de teatro escolar da Asociación xuvenil Sagrado Corazón de Lugo

Grupo 5 máis 5,do IES da Xunqueira: O anano e a princesa.
Ver IX Semana teatral “Ben veñas, maio”.

Aula de Teatro do colexio de Chancelas: Don Rato busca un obreiro.
Referencias varias:
- Rebeca Rodríguez, “Teatro do colexio de Lourido no centro de Chancelas e no Isidora Riestra”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra//Poio”, 5 xuño 2001, p. 17.
Faise eco das actividades organizadas dende as aulas de teatro dos tres colexios pontevedreses consistentes en facer
representacións de obras por parte dos seus alumnos dun colexio nos outros. Sinala que comezou o colexio de Lourido coa peza
Teatro Fantástico representada nos outros dous, logo o colexio Isidora Riestra con A bomba e o xeneral e, finalmente, o colexio
de Chancelas con Don Rato busca un obreiro é o que pechou este intercambio teatral.

Colexio Eduardo Pondal, de Cangas: Nocturno do dragón.
Ver Vª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo.

CEIP Endesa, As Pontes da Coruña: Recobrou o sorriso o Eleuterio.
os

Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande

Aula de teatro Escola Viva, de Ourense: Cando as nenas dan de si.
os

Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande

CEIP Filomena Dato, de Ourense: Os vellos non deben de namorarse.
os

Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande

Grupo Fiuncho, do IES Luís Seoane: Os grilos e os besbellos suspenderon literatura.

Ver IX Semana teatral “Ben veñas, maio”.

Grupo de teatro do Hospital Xeral de Lugo: O enfermo imaxinario.
Ver IV Mostra de teatro escolar da Asociación xuvenil Sagrado Corazón de Lugo.

CEIP Igrexa Somoza, da Coruña: Os caraveis do señor Alcalde.
os

Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande. Aula

de Teatro do

colexio Isidora Riestra: A bomba e o xeneral. Referencias varias:

- Rebeca Rodríguez, “Teatro do colexio de Lourido no centro de Chancelas e no Isidora Riestra”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra//Poio”, 5 xuño 2001, p. 17. Ver
Aula de Teatro do colexio de Chancelas.

Grupo Isto non é serio, do IES Frei Martín Sarmiento: O arce no xardín.
Ver IX Semana teatral “Ben veñas, maio”.

Comediantes anónimos do IES Johán Carballeira, de Bueu: Sen
senso. Ver Vª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo.
Aula de Teatro do colexio de Lourido: Teatro fantástico.

Referencias varias:
- Rebeca Rodríguez, “Teatro do colexio de Lourido no centro de Chancelas e no Isidora Riestra”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra//Poio”, 5 xuño 2001, p. 17.
Ver Aula de Teatro do colexio de Chancelas.

Escola de teatro Maniotas: Nos soños tamén se morre.
Peza escrita polos propios alumnos da escola de teatro. Dirección:
Iván Luís Bea
Referencias varias:
-E. O., “La escuela de teatro ‘Maniotas’ estrenará su nueva obra el sábado”, Diario de Arousa, “O Grove”, 29 xuño 2001, p. 16.

Anuncia a estrea da nova peza teatral que porá en escena a escola de teatro na Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey do Grove.
Sinala que a obra está escrita polos propios alumnos e destaca a satisfacción do director polo éxito acadado polo grupo en
anteriores actuacións.

IES María Soliño, de Cangas: Seductoras. Ver Vª
Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo.

Asociación teatral infantil da Asociación Neira Marcos de Salto (Vimianzo): Carapuciña vermella, Os
músicos de Bremen e Pimpinela.
Pingallas: En tódalas casas cocen fabas, de Toño Pena Abal.

Abórdase a situación dun grupo de mulleres que decide aceptar un traballo no que poñen todas as súas ilusións porque pensan
que as súas vidas comezarán a cambiar. Abórdase así a problemática sufrida por este colectivo cando por circunstancias da vida
a muller se viu obrigada a ser ama de casa, sen independencia económica o que coarta a súa liberdade para tomar decisións.

Dirección: Toño Pena. Interpretación: Rubén D. Lemetre, Breogán M. García, Cristina Piñeiro, Nuria Pérez, Javier Rodríguez,
Diana Ramos, Arturo Fresco, Francisco M. Pajares, Miguel Torres e Alicia Búa.

Referencias varias:
-Ángel G. Carragal, “El grupo teatral Pingallas trae a Poio la obra ‘En tódalas casas cocen fabas”, Diario de Pontevedra,
“PontevedraPoio”, 26 marzo 2001, p. 11.
Anuncia a actuación do grupo no Centro Social da Casa Rosada. Faise un breve resumo do argumento da obra e recóllense as
declaracións do seu director explicando o obxectivo que o colectivo persegue coa representación desta obra, ademais de nomear
aos participantes na mesma.

-Silvia Pampín, “El grupo caldense Pingallas actuó en el CPI Santa Lucía de Moraña”, Diario de Arousa,
“Caldas/Moraña”, 2 xuño 2001, p. 21. Dá conta da dobre actuación do grupo teatral, organizada con motivo do Día das Letras
Galegas. Tamén ofrece o argumento da obra coa que se busca a concienciación da necesidade da independencia económica para
a muller e a defensa do galego.

Grupo do Instituro Río Cabe de Monforte: As sombras da alma.
Ver IIº Encontro de teatro para escolares de Antas de Ulla.

Obradoiro do IES de Rodeira, de Cangas: EL/ELA: ¿Quéresme?EL/ELA Quérote.
Ver Vª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo.

CEIP Rogelio García Yáñez, de Ramirás: O testamento do tío Nacho e A familia que vén.

Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande.

Colexio La Salle: O enfermo imaxinario.

Grupo de teatro Salvador Moreno, de Marín: O achado do Castro.
Ver Vª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo.

Obradoiro de teatro do IES Sanchez Cantón: Ültimo plano/Esta si que é desgracia, de Fina
Casalderrey. Ver IX Semana teatral “Ben veñas, maio”.

Alumnos do colexio de San Francisco: A princesa que quería ser unha estrela.
Ver XIII Mostra de teatro infantil e xuvenil Vive o teatro, de Vilagarcía.

Grupo de teatro do colexio San Narciso, de Marín: Juul, iguais pero diferentes.
Ver Vª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo.

Grupo de teatro infantil da asociación de San Paio de Navia: Un mundo mellor de Pablo Iriarte.
Historia baseada nun conto no que se fai unha defensa da natureza e da necesidade de coidar o medio ambiente.
Dirección: Pablo Iriarte.
Referencias varias:

- Neli Pillado, “Los más pequeños del teatro”, Faro de Vigo, “Parroquias, al día”, 11 marzo 2001, p. 16. Refírese aos ensaios
que
leva oa propio
cabo este
grupo que
de teatro
paraTamén
representar
finalintegrantes
de curso adeste
obra grupo
Un mundo
mellor
escribiu
profesor
os dirixe.
aludea aos
de nenos
e áque
ilusión que o profesor observa
que depositan no traballo que fan, ademais de explicar o seu método para achegar os rapaces ao teatro.

Escola de teatro de San Sadurniño: Historia dun chicle, Teatro, teatro e O príncipe feliz.
Dirección: Elba Romalde.

Grupo de teatro da Santa Compaña, do IES Parga Pondal: O Conde Peza
arredor dunha suplantación de personalidade que dá lugar a situacións moi delicadas.

Colexio Santo Anxo de Ourense: Touporroutou da lúa e do sol e A Pousadeira.

Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande.

Grupo de alumnos do colexio Sagrado Corazón: O xeneral e as bombas.
Ver IV Mostra de teatro escolar da Asociación xuvenil Sagrado Corazón de Lugo.

Grupo de teatro Solidarios en Acción: Menciñeiro á forza.
Ver IV Mostra de teatro escolar da Asociación xuvenil Sagrado Corazón de Lugo. Grupo

de teatro Talía, do

IES Salvador de Madariaga: Cos ollos do morto, de Tomás Barros. Referencias varias:
- Xulio Valcárcel, “Homenaxe a Tomás Barros”, El Ideal Gallego, “Páxina Literaria”, 11 novembro 2001, p. 4.

Súmase á homenaxe que o Concello de Ferrol, en colaboración co Ateneo, tributa ao polifacético artista Tomás Barros a través
dunha exposición da súa obra pictórica, dun recital de poesía e da representación da peza teatral Cos ollos do morto a cargo de
Talía Teatro. Ademais, ao se referir á súa veta poética, Valcárcel destaca a súa “fonda raigame existencial” que, ao lado das
grandes interrogantes da condición humana, amosa un home comprometido e solidario.

Grupo de teatro Tangatutanga: Arriba o telón.
Peza inspirada en textos de Manuel Lourenzo, Calderón de la Barca, Shakespeare, José Zorrilla ou Francisco de Quevedo, así
como en películas como Lo que el viento se llevó.
Interpretación: Sonia Barros, Marco Bernal, Marta Bouzón, Sabela Dávila, Nacho Fariña, Filakembo Regis Didas, Andrea de
Francisco, Elisa Gómez-Reino, Ángel López, Gabriela Mato, María Mato, Eva Ramos, Blanca Rodríguez e Tere Valcárcel.

Grupo de teatro Tarumba: Hércules e a corte de Auxias, de Friedrich Dürrenmatt.

Peza representada polos alumnos da Universidade Laboral de Ourense na que se fai unha recreación dos clásicos da mitoloxía
grega.
Dirección: Tito R. Asorey.

Trebellar Monicreques: A rúa das pantasmas.

Alumnos do Colexio Vagalume: A bela durminte. Ver XIII
Mostra de teatro infantil e xuvenil Vive o teatro, de Vilagarcía.

Grupo de expresión do IES Valle-Inclán: Falemos de....
Ver IX Semana teatral “Ben veñas, maio”.

Grupo de teatro do ColexioVilatuxe, de Lalín: Supermegaultrahiperguay.
Ver IIº Encontro de teatro para escolares de Antas de Ulla.

CEIP Xoaquín Lourenzo, de Bande: O testamento do tío Nacho.
Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande.

CEIP O Xurés, de Lobio: O pobo dos nenos caprichosos.
Ver VI Encontros de teatro escolar e amateur de Bande.

VII. 3. 2. 3. Postas en escena que continúan en cartel
VII. 3. 2. 3. 1. Gupos estábeis ou profesionais
Teatro Aforo/Dobre Xiro: O fallado encantado.
Teatro Akatro: ¡Glum!, o planeta das cores. Posta en escena que conta as aventuras de tres cores no planeta Glum.
Entre os personaxes que interveñen destaca a Raíña das Palabras e o monstro transparente. O espectáculo apóiase en efectos
especiais, luz e cancións.

Ver Iº Ciclo de teatro infantil de Cee.

Artello. Teatro Alla Scalla 1:5: (1): Á do libro (Aventuras de Perello de Chora-que logo-bebes), baseada
nunha serie de narracións do escritor portugués José Ferreira Gomes.
Chora-que-logo-bebes é unha aldea pequena que se atopa ao lado da Fraga Branca, que é un parque de seres fantásticos rodeado
dun muro moi alto. De tan alto que é ninguén ousou atravesalo nunca ata que Perello, un cativo choraquelogobebense,
pensando que ninguén se atreve polo medo que lle dan os xigantes e monstros que din que hai alí, decide saltar o muiro e
descubrir por si mesmo o que hai de certo nas historias que lle contan. Así coñecerá lugares tan insospeitados como o Camiño
da Felicidade o da Infelicidade, atopará nas nubes o rastro da Cidade da Confusión...ata chegar á mismísima Boca da Felicidade
á Forza.
Dirección: Manuel Pombal. Dramaturxia: M. Pombal, Rosa Hurtado e
Santiago Montenegro. Escenografía: Rosa Hurtado e Santiago
Montenegro. Realización de escenografía: Rosa Hurtado e Santiago
Montenegro. Vestiario: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro.
Realización de vestiario: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro.
Música: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. Técnico de son:
Manuel Pombal. Iluminación: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro.

Manipuladores: Santiago Montenegro e Rosa Hurtado.

Referencias varias:
- R. Busto, “Cine y teatro infantil, principales atractivos del programa navideño de Carballo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 20 decembro 2001, p. 33.
Ademais de facer referencia a todos os actos organizados polo Concello de Carballo con motivo da festividade do Nadal, tamén
dá conta de dúas postas en escena infantís: unha a cargo de Teatro Buratini con Contos para todo o ano e a outra de Artello
Teatro con Á do libro.
Ver Sala Nasa.

Artello. Teatro Alla Scala 1:5 (2): Unha de amor.
Espectáculo baseado no conto de Jorge Amado “O gato Malhado e a andorinha Sinhá” e nas ilustracións do mesmo texto
realizadas por Carybé. É unha historia de amor entre animais hai miles de anos cando estes falaban e todo era posible.
Dirección: Manuel Pombal. Manipuladores: Rosa
Hurtado e Santiago Montenegro.

Referencias varias:
- Francisco Castro, “O Gato Gaiado”, Faro de Vigo, “Culturamanía”, 5 xaneiro 2001, p. 9.
Anuncia a representación en Vigo desta versión da obra de Jorge Amado, na que sinala que se aproveitan os debuxos de Carybé
para o deseño dos bonecos. Tamén ofrece brevemente o resumo do argumento e destaca que o autor brasileiro fai unha
“reflexión sobre as reaccións dos humanos fronte ó amor, a intolerancia, os prexuízos…”. Remata felicitando a Artello pola
recuperación deste texto.

-Ricardo Rodríguez, “Representación de Artello en A Guarda”, Faro de Vigo, “Baixo Miño-Louriña”, 9 novembro 2001, p. 16.

Anuncia a representación da obra por parte da compañía Artello dirixida a escolares de segundo e terceiro de primaria,
resumindo o argumento da mesma.
Ver IIº Festival Internacional de Títeres de Redondela.

Berrobambán Teatro: Diariamente.
Trátase dun espectáculo de clown mudo dirixido aos máis pequenos. A través da posta en escena reflíctene os encontros e
desencontros entre persoas e cousas a través de catro personaxes. No lugar de texto o espectáculo baséase na linguaxe visual.
Dirección: José Campanari. Interpretación: Paula Carballeira, Teresa Rodríguez, Manolo
Vázquez e Chiqui Pereira.

Teatro Buratini (1): Contos para todo o ano, baseado en textos de Carles Cano e Gianni Rodari.
Este espectáculo teatral de contacontos e marionetas para os máis pequenos relata unha historia protagonizada pola coñecida
escritora Estrela da Fonte, quen acode a falar do seu último libro de contos. Tamén tentará atopar a Clara, unha rapaza que lle
regalou unha libreta chea de historias. O contido son diversos contos curtiños relacionados coa natureza, as estacións do ano, o
mar e o universo. O espectáculo no seu conxunto pretende levar aos rapaces de viaxe polo mundo dos contos.
Dirección: Pablo Suárez.

Referencias varias:
- R. Busto, “Cine y teatro infantil, principales atractivos del programa navideño de Carballo”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 20 decembro 2001, p. 33.
Ver Artello. Teatro Alla Scalla 1:5: Á do libro (Aventuras de Perello de Chora-que logo-bebes), neste apartado do Informe.

Teatro Buratini (2): Os negocios do Señor Gato, baseado en relatos de José Zafra e Gianni Rodari.
Referencias varias:
-Belén López, “Teatro do Buratini versiona a Rodari”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 11 decembro 2001, p.
67.
Achégase á celebración do III Salón do Libro Infantil e Xuvenil en Pontevedra no que, entre outras actividades, se fixo a
representación desta peza teatral do grupo Buratini. Describe como os nenos ían chegando á sala de exposicións onde se
celebraba a representación, sen luces e nun espacio que “é como estar na barriga dun gato”, cómo comezou a soar a música e
saiu unha moza de pelo vermello. Sinala que Rodari é o autor protagonista deste Salón e recolle as opinións de Federico Martín,
un dos maiores expertos na súa obra. En columna á parte anuncia outras actividades que se desenvolverán na feira como a
presentación da obra O dinosaurio Belisario (2001) de X. Mª Álvarez Cáccamo ou o segundo número da revista BD Banda,
ademais das diferentes exposicións abertas no recinto como “A cidade na literatura infantil e xuvenil galega” de GÁLIX ou de
“Moncho e a Mancha” de Kalandraka Editora.

Teatro Buratini (3): O Pazo de papel, espectáculo de marionetas, baseado en textos de José Zafra e Gianni Rodari.
Espectáculo estructurado en dúas partes: na primeira delas o espectador presencia a viaxe á biblioteca dun vello caserón, onde
descobre os amores dunha ratiña de biblioteca cun rato de campo. Trátase dun relato de ton intimista e esperanzador. Na
segunda parte xorde a presencia de Don Gato, quen ten complicacións co seu mundo de negocios, e acaba de ter unha idea:
inaugurar unha tenda de ratos en conversa.
Dirección: Pablo Suárez. Interpretación: Larraitz Urruzola e
Manuel Gutiérrez (pianista).

Referencias varias:
- Manuel A. Calvo, “O lapis do carpinteiro, de Manuel Rivas, se escenifica hoy en la Casa de Cultura de Ordes”, La Voz de
Galicia, “Comarcas”, 26 maio 2001, p. 11.
Ver Sarabela Teatro: O lapis do carpinteiro, no apartado III. 4. 3. 1 deste Informe.

Ver Iª Semana de teatro infantil de Celanova.

Títeres Cachirulo (1): Catro contos da China.
Catro aventuras nas que descobren un cómico e divertido mundo agachado moi preto de nós e cheo de inquedantes situacións: a
amizade, os diparates humanos, aprendizaxes humanos e xogos realizados con títeres chineses.
Dirección: Yang-Feng.
Ver IIº Festival Internacional de Títeres de Redondela. Ver
Ciclo Martes en escena de Poio. Ver Ciclo de teatro
peofesional escolar de San Sadurniño.

Títeres Cachirulo (2): A guerra de Galicsias. Unha aventura intergaláctica, de Xurxo Rei.
Aventura interplanetaria baseada nas tradicións máxicas gastronómicas e culturais da terra galega. Aparece o planeta vermello
de Marticia que ve contaminadas as súas augas polo malvado emperador Madfrud e os valentes Marticiáns teñen que recorrer
ao Mago Merlín para que lles faga un antídoto.
Guión e dirección: Xurxo Rei.
Ver IVº Festival internacional de títeres de Lugo.
Festival de Títeres de Reis de Pontevedra. Ver
Ciclo Martes en escena de Poio.

Títeres Cachirulo (3): Pinochio, baseado no conto “As aventuras de Pinocchio”, de Carlo Collodi.
Peza teatral adecuada para públicos de todas as idades, na que o famoso monicrece feito por Geppetto vive as máis incríbeis
aventuras para chegar a ser un neno de verdade e cun corazón cheo de felicidade. Cando o monicreque adquire vida ninguén é
quen de suxeitalo.
Dirección: Xurxo Rei e Luís González.
Manipuladores: Carmen Domech e Xurxo Rei.
Ver Ciclo “Martes en escena” de Poio.

Títeres Cachirulo (4): ¿Que pasa na praza?.

Títeres Cachirulo (5): Santiago, historia dunha viaxe, de Xurxo Rei.
Espectáculo baseado no Códice Calixtino que narra as aventuras, paixón e milagres do Apóstolo Santiago en terras da
Xerusalén de Herodes. Tamén recolle cómo o seu corpo é trasladado polos seus discípulos ata a Fin da Terra.
Dirección: Xurxo Rei e Luís González. Titiriteiros: Carmen Domech,
Luís González, Xurxo Rey e Li Ying Bai.

Referencias varias:
-L. Camino, “Títeres Cachirulo’ conjuga la dramaturgia y el humor para contar la historia del Apóstol”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 25 agosto 2001, p. 26.
Dá conta da representación da obra no Yago de Santiago de Compostela recollendo as declaracións de Carmen Domech nas que
sinala que para a obra colleron diferentes partes do Códice Calixtino e unínoronas para darlle continuidade. Fala tamén dos
personaxes históricos, do máis divertido deles que é o demonio, encargado de poñer trabas e como conseguen así dar a coñecer
a historia de Santiago Apóstolo de xeito sinxelo. En columna a parte anuncia a celebración nesta mesma sala do V Festival
Internacional de títeres no mes de outubro.

Ver Iº Ciclo de teatro infantil de Cee. Ver
Ciclo Martes en escena de Poio. Ciclo de
títeres “O domingo ven aos títeres”.

Teatro do Curro: Un día de espías, ou o caso do repolo con anteollos, de Ignacio del Moral.
Dirección: Víctor Vez Vilar.

Danthea Teatro: A casiña de chocolate.
Espello Cóncavo: Castelao, sempre, de Daniel Alfonso Rodríguez Castelao.
O mozo Castelao, xurdindo da Historia, enfróntase coa súa propia obra a través dos mesmos personaxes por el creados. Todo
transcorre nun espacio máxico, nun transmundo no que os espectadores son testemuñas de cómo Castela, revivindo a súa
historia, destrúe a imaxe do mito.
Director: Arturo López. Interpretación: Rubén Castro, José Leis, Denís López, Marita Martínez, Isabel
Risco e Paula Serantes.

Espello Cóncavo: Peter Pan, de J. M. Barrié.
Direccción: Arturo López.
Producción: Teresa Horro.
Dramaturxia: M. Lourenzo.

Grupo de teatro Expresión da Asociación Cultural Os Carballiños: Conto contigo.

Falcatrúa-Teatro de Títeres (1): As aventuras de Pepín o Pelegrín.
Todo xira arredor da promesa do Marqués de Donalbai de percorrer o camiño de Santiago co seu neto Pepín. A súa filla
Belisenda, tía de Pepín, decide contratar a dous asasinos para que os egrexios romeiros non regresen xamais, e así prolongar a
súa rexencia. Pero non resulta doado desfacerse dos peregrinos. Un rosario de emboscadas e sucesos estraños marcan a
accidentada viaxe que ao cabo desvela moitas sorpresas.
Dirección: Esteban Losada.

Referencias varias:
- Cruz Concheiro, “Un programa de música y teatro para todas las edades”, La Voz de Galicia, “Ordes”, 22 decembro 2001, p.
2.
Ofrece un breve resumo dos actos de celebración do Concello de Ordes con motivo das Festas de Nadal e entre os que salienta
a representación de teatro infantil a cargo de Falcatrúa Teatro con As aventuras de Pepín o Pelegrín, da que sinala algúns trazos
do seu argumento.

Falcatrúa-Teatro de Títeres (2): A Fantástica transformación de Maurocaracol.
Dende que a doutora Furaespellos chega á rúa do Cobotelo, a tradicional e pacífica convivencia vese alterada, porque entre os
vidros e espellos rotos, ademais de toda clase de sucesos estraños, atarefan ao Pepón. Maurocaracol decide trocar a moderna
educación da súa filla Candela por un remedo caduco de sexista, mentres que o noivo dela, Michi, navega por Internet e acaba
averiguando por casualidade que uns delincuentes están a experimentar cunha droga crebavontades.
Dirección: Esteban Losada.

Referencias varias:
- S. P., “Los niños cesureños disfrutarán de una obra de títeres en la Plazuela”, Diario de Arousa, “Caldas”, 7 setembro 2001, p.
23.

- E. F., “Los títeres abrirán en la villa de Negreira el programa de actos navideños”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 11
decembro 2001, p. 12.
Presenta as actividades culturais previstas para o Nadal polo Concello de Negreira, entre os que se atopan a representación da
obra A fantástica transformación de Don Mauro Caracol a cargo da compañía de títeres Falcatrúa, ademais dunha montaxe do
grupo María a Parva.
- E. F., “Los títeres abrirán en la villa de Negreira el programa de actos navideños”, La Voz de Galicia, 11 decembro 2001, p.
12.

Anuncia a representación desta obra indicando que e a última dentro do programa “Galicia nos sentidos” da Consellería de
Cultura e o Concello de Pontecesures.

Dá conta dos actos a celebrar con motivo do Nadal no Concello de Negreira entre os que se inclúe a representación desta peza
teatral na Casa da Cultura.

Falcatrúa-Teatro de Títeres (3): O espírito do bosque.
Espectáculo que combina o títere tradicional cunha coidada posta en escena. Cabe salientar o complexo deseño de luces, con
técnicas empregadas como a de luva, variña e Marrote. É unha comedia na que se narra o acontecido nun bosque ao ser
invadido polo lixo e demais residuos industriais e de cómo Celes, o trapeiro calé, mantedor inconsciente do precario medio, é
captado polo ruín especulador Maldrás para que abandone a súa benéfica actividade e traslade uns misteriosos bocios ao
bosque. Estes resultan ser radiactivos polo que os habitantes de fraga alertan a Celes, que decatándose da gravidade da
situación, tenta desbaratar os planos do pérfido Maldrás.
Dirección: Esteban Losada.
Ver Iª Semana de Teatro Infantil de Celanova.

Falcatrúa-Teatro de títeres (4): Monstruadas.
Teatro Kaos (1): Juan Pantera coa garrota dando a nota.

Teatro Kaos (2): Mantas non son cobertores.
Teatro Kaos (3): Cadadousportres.con.
Nesta posta en escena cóntanse as peripecias de Nicolás, un neno de cidade que vai á aldea da súa avoa a pasar uns días. Alí
non hai televisión nin ordenador. A única alternativa é pasar o tempo escoitando os contos que “cadadousportres” lle narra a
súa avoa.
Dirección: Amparo Ibarra. Autores: Suso Piñeiro, Amparo Ibarra, Javier
Vilafañe e Cándido Moneo. Manipuladores: Suso Piñeiro e Amparo Ibarra.

Teatro Kaos (4): Don arsenio Burrote.

Monicreques de Kukas: Cucarandainas, de Marcelino de Santiago.
Xénero: Comedia de intriga.
Dirección: Marcos Vieitez.
Interpretación: Kukas e Isabel Rey.

Migallas (1): Espectáculo ¡Canta connosco!, versión infantil de O cantante e as mulleres, creación do
grupo.
Espectáculo que reúne un bo número de cancións de todos os estilos, dende cancións infantís tradicionais ata o rap ou a
cancióna africana e onde os diferentes personaxes que aparecen no escenario, todos moi próximos aos rapaces e rapazas, tratan
temas como os xogos tradicionais fronte á televisión ou os videoxogos; os xoguetes bélicos e sexistas fronte á animación á
lectura ou a importancia do uso do galego, a ecoloxía, a lectura, a cultura en xeral, etc.
Dirección: Migallas. Interpretación: María Campos e Carlos Yus. Técnico de Son:
Xurxo Cortázar. Escenografía, vestiario, cancións, fotografía, deseño gráfico e
producción: Migallas.

Referencias varias:
- R. R., “La Compañía Migallas abrió el programa ‘¿Xogas?”, Diario de Arousa, “Pontevedra”, 5 maio 2001, p. 23.

Dá conta da actuación da Compañía Migallas no Teatro Principal de Pontevedra como acto de inauguración do programa
“¿Xogas?” organizado polo Concello de Pontevedra e o colectivo Nais e Pais polo Ensino en Galego. Sinala que esta obra xira
arredor de temas como o respecto polo medio ambiente, o uso da lingua ou a importancia da lectura a través de diferentes
personaxes que ademais dos diálogos interpretan cancións.

Migallas (2): O libro máxico, espectáculo no que se convida aos rapaces e rapazas a vivir aventuras a
través da lectura.
Historia da Rosiña, unha nena que un día queda soa na casa porque os seus pais teñen que asistir a unha reunión. Buscando nun
baúl atopa un libro vello e comeza a lelo, á vez que empezan a ocorrer cousas raras que acaban por introducir a Rosiña e ao
público na historia de piratas que recolle o libro.
Dirección: Migallas. Interpretación: María Campos, Carlos Yus e Xurxo Cortázar.
Técnico de Son: Xurxo Cortázar. Escenografía, vestiario, cancións, fotografía, deseño
gráfico e producción: Migallas.

Referencias varias:
- B. L., “La compañía Migallas Teatro representa hoy ‘O libro máxico”, Diario de Pontevedra, “Diario de Cultura&Ocio”, 3
abril 2001, p. 71.

Faise eco da posta en escena da compañía Migallas dentro dos actos da campaña “Abril dos libros” organizada polo Concello.
Fai un breve resumo do contido e sinala o horario da representación.
-B. L., “Migallas Teatro descubriulle ós nenos a maxia dos libros a través dunha obra”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 4 abril
2001, p. 64.
Recóllense as declaracións dos actores que participan na peza nas que reflexionan sobre o difícil que é manter o interese dos
nenos no teatro, sobre a importancia de facerlles aprender cousas á vez que se divirten ou o bo de que no teatro desapareza o
afán de competitividade que se cultiva na nosa sociedade.

Teatro do Noroeste: O país acuático, de Eduardo Alonso.
Teatro do Noroeste, despois dunha longa experiencia de varios anos realizando e organizando campañas de teatro para
adolescentes, mozas e mozos dos centros de ensino medio e dos últimos cursos do Bacharelato, formación profesional ou COU,
aborda con esta peza teatral a súa primeira montaxe de teatro infantil. Nela cinco actrices e actores contan a historia deste país,
no que malia o seu nome, non tiña auga. Un país sen mar, sen río, sen regatos nin charcos, pero que gracias á imaxinación dos
seus habitantes, acadou o que máis preciaba: transformarse nun país fermoso e florido, cheo de fontes e surtidores.
Dirección: Eduardo Alonso. Interpretación: Luma Gómez, Elena Atienza, Luisa Veira, Xosé
Vilarelle e Carlos Mosquera Mos.

Referencias varias:
-B. L., “O país acuático’ por Teatro do Noroeste, no Principal”, Diario de Pontevedra, “Diario de Cultura&Ocio”, 14 marzo
2001, p. 63.

Anuncia as actuacións no Teatro Principal durante varios días desta peza da que explica o argumento. Salienta que é a primeira
representación infantil desta compañía e recolle a idea que os organizadores teñen da arte dramática como “un dos elementos
básicos no desenvolvemento da personalidade humana e un factor fundamental”.

- Belén López, “O Principal, un país acuático para cativos polas mañás gracias a Teatro do Noroeste”, Diario de Pontevedra,
“Diario de Cultura&Ocio”, 15 marzo 2001, p. 63.
Anuncia as representacións desta primeira obra de Teatro do Noroeste para cativos no Teatro Principal de Pontevedra. Recolle
as declaracións de Luma Gómez nas que sinala a falta de pezas dirixidas aos máis novos, na educación e formación cultural de
cara ao futuro.
- Lois Fernández, “Esta aula es todo un teatro”, La Voz de Galicia, “O Espello”, 9 outubro 2001, p. 12.
Dáse conta de entre outros actos, da representación desta peza teatral no Teatro Principal de Santiago dirixida a escolares
dentro da campaña de teatro dirixida aos colexios.
- E. P., “Teatro do Noroeste presenta hoxe en Santiago a montaxe ‘O país acuático’ no Festival de Nadal”, El Correo Gallego,
“Cultura”, 27 decembro 2001, p. 67.

Informa da representación desta peza no Salón Teatro de Santiago dentro do Festival de Teatro de Nadal. Sintetiza o argumento
da obra e ofrece os nomes dos encargados da montaxe e da posta en escena, ademais de citar o resto de compañías participantes
no antedito evento.
Ver IIº Festival de Nadal de Teatro Infantil de Santiago de Compostela.

Os Quinquilláns (teatro de rúa): Gulliver, adaptación da obra de Jonathan Swift.
Montaxe que mestura a música, danza, coreografía, manipulación de bonecos, títeres, zancudos e teatro. Dirección: Carolina
Ramos. Interpretación: Olga Cameselle, Xurxo Vázquez, Natalia Pérez, Nazaré da Vila, César Cambeiro, Lucho Penabade e
Xurxo Piñeiro. Música e son: Xurxo Piñeiro. Escenografía e atrezzo: Pepe Míguez. Vestiario: Betti Lobato. Coreografías: Olga
Cameselle. Guión: Lucho Penabade. Asesoría: Seaga. Distribución: Nazaré da Vila. Producción: Os Quinquilláns.

Ver Feira do teatro de Galicia no apartado III. 4. 1 deste Informe.

Sarabela Teatro: Romance de Micomicón e Adhelala, de Eduardo Blanco Amor. Premio La Celestina
outorgado pola crítica teatral de Madrid.
Adaptación do xoguete teatral escrito por Eduardo Blanco Amor para títeres. Cóntase a historia dun reino estraño gobernado
por unha raíña viúva e histérica, filla e neta de tiranos, no que hai un pazo a piques de derrubarse baixo as arroutadas de
Micomicón, un príncipe de dimensións xigantescas por mor dunha maldición. Entre tanto personaxe estrafalario destaca
Adhelala, unha princesa en cativerio que posúe a sabedoría e a iniciativa precisas para cambiar as cousas.
Dirección: Ánxeles Cuña Bóveda. Interpretación: Elena Seijo, Fina Calleja, Sabela Gago, Suso
Díaz Chambelán e Antón R. Macías. Deseño de luz: Ánxeles Cuña, Antón R. Macías e Suso Díaz.
Deseño gráfico: 1: Media. Vestiario: Carlos Rodríguez. Fotografía: Ánxeles Cuña Bóveda.

Ver Ciclo de teatro peofesional escolar de San Sadurniño.
Ver Mostra de teatro infantil e xuvenil de Narón e Ferrol.

Spaguetti teatro de títeres (1): Cinco contos para unha man.
Spaguetti teatro de títeres (2): Chímpate chámpate.
Referencias varias:
- S. P., “Los títeres de Spaghetti visitarán Moraña el próximo 28 de noviembre”, Diario de Arousa,
“Caldas/Pontecesures/Cuntis/Moraña”, 7 novembro 2001, p. 23.
Informa da presencia da compañía de títeres Spaghetti no colexio de Santa Lucía de Moraña dentro da XII Compaña “Os títeres
na escola”, que xa se iniciara coa actuación de Viravolta.
- Silvia Pampín, “Los niños de Moraña disfrutaron de los títeres de Spaghetti”, Diario de Arousa, 29 novembro 2001, p.
22.

Informa da representación de Chímpate, chámpate a cargo da compañía Spaghetti dirixida aos nenos e nenas dos primeiros anos
dos diversos colexios e escolas de Moraña, unha actividade que se insire na “XII Campaña Os Títeres na Escola”. Refírese
tamén á presencia de Viravolta coa posta en escena de ¡Hip, hip, hurra! dentro deste mesmo ciclo.
- R. C., “Los títeres recorrerán la ciudad con el programa ‘Vigocreque”, Atlántico Diario, “Vigo”, 14 decembro 2001, p.
18.
Dá conta da iniciativa do Concello de Vigo pola que dúas compañías de títeres van percorrer diferentes barrios da cidade para
achegar o teatro aos máis novos. Sinala que son Spaguetti Teatro de Títeres e a Compañía de Pablo Nojes que porán en escena
as obras Chímpate chámpate e ¿Que pasa na praza?, respectivamente. Tamén se recollen as declaracións da concelleira de
cultura viguesa nas que adianta a intención do concello de celebrar un ciclo de títeres no mes de abril do vindeiro ano.

Talía Teatro: Menos lobos.
Jennifer, Jonathan e Christopher son tres nenos de sete anos que van á casa da súa amiga Jessica a celebrar o aniversario desta,
pero atópanse coa noticia de que o aniversario é mañá. Para non aburrírense, despois de moito pensar en qué facer para
entreterse deciden representar un conto onde haxa lobos.

Dramaturxia e dirección: Artur Trillo. Interpretación: Rosi Barcala, Marta
Ríos, Xurxo Barcala e Gustavo G. Dieste. Espacio escénico e atrezzo: Carlos
Alonso. Vestiario e maquillaxe: Martina Cambeiro. Iluminación: Víctor Trillo.
Fotografía: Fernando de Juan. Deseño Gráfico: Blanca Barrio. Producción:
Produccións Teatrais Talía, S. C.

Ver Ciclo de teatro peofesional escolar de San Sadurniño.

Tanxarina (1): Ah, ah, ah, Estamos monstros de risa.
É unha novela de aventuras na que o profesor Fraiz da Universidade de Santiago de Compostela viaxa no tempo gracias á pedra
máxica atopada na catedral. Tamén está de fondo o feito de que a súa moza é secuestrada, preguntándose quen estará enterrado
no sepulcro santo ou se será capaz de regresar coa súa namorada.

Dirección: Cándido Pazó.

Tanxarina (2): Contaloucos, espectáculo baseado en A bomba e o xeneral, de Umberto Eco e A historia
de Anselmo e o seu amigo Timoteo, de Terry Jones.
Son tres contos nos que os protagonistas son tres tolos titiriteiros escollidos da literatura universal contemporánea. Con
diferentes bonecos cóntanse tanto historias de agora como contos con sabor tradicional nos que se fala da guerra, dos trasnos,
dos narigudos ou da amizade.
Dirección: Cándido Pazó. Actores-manipuladores: Eduardo Rodríguez Cunha, Andrés
Giráldez e Miguel Borines. Música: Paco Barreiro. Efectos de son: Manuel Pombal.
Vestiario dos bonecos: Belén Puentes. Atrezzo: Carlos Alonso e Concha González.

Referencias varias:

- C. F., “Títeres en el IES de Ponte Caldelas con ‘A bomba e o xeneral”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra//Comarca”, 20
decembro 2001, p. 18.
Anuncia a representación de Tanxarina no IES de Ponte Caldelas para alumnos de 1º e 2º da ESO e que está enmarcado dentro
do ciclo “Educación para a Paz” celebrado neste centro durante o mes de decembro. Explica que é unha obra de forte contido
pacifista e na que se empregan diferentes técnicas de animación.
-C. Fernández, “Títeres pacifistas en el IES de Ponte Caldelas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra//Comarca”, 21 decembro
2001, p. 18.
Dá conta da representación teatral salientando a diversión dos rapaces do IES de Ponte Caldelas coa interpretación desta peza
adaptada dun texto de Umberto Eco e de forte contido pacifista.
Ver IVº Festival internacional de títeres de Lugo.

Tanxarina (3): A historia dos narigudos.

Trátase da historia dos habitantes unha illa que tiñan o nariz moi longo e cheo de problemas.
Xénero: Títeres e marionetas.

Tanxarina (4): Titiricircus.
Espectáculo arredor do mundo do circo de rúa, das súas personaxes e as historias que estas viven. É unha lembranza ensoñadora
e festiva do gran circo de carpa na que dous vellos traballadores lembran con marionetas de fíos as glorias do seu pasado na
pista.
Ver VIº Festival Internacional de Títeres de Santiago de Compostela.

Trécola: Gus, un guiñol con moito gas.
Historia de Gus, un repartidor de pizzas, que corre diversas aventuras na súa vila na que hai unha praza, unha rúa e tamén
veciños como MR Klic e o seu can Fly-Boy, o Canillas ou Don Arcadio. Todo se enlea de tal forma cando aparece a cabra
Macarena que ao final ninguén sabe explicar que é o que pasou.

Dirección: Rafael Vázquez. Ver IVº Festival
internacional de títeres de Lugo.

Tres globos: O sapo encantado
Unha das reporteiras máis intrépidas que existen entrevista á Meiga Maleira, que hai moito tempo converteu ao príncipe
Croberto en sapo porque non quería casar. A reporteira descobre que o único xeito de que ese sapo volva a ser un príncipe é que
unha princesa casadeira o bique e tratará de buscar unha que o faga, para desfacer o meigallo. Sen embargo a Meiga Maleira
cambiará o meigallo de xeito que se unha princesa bica ao sapo quedará convertida en ra.
Dirección: Xoán Pérez.
Ver Iº Ciclo de teatro infantil de Cee.

Títeres Trompicallo (1): Drácula, de Branm Stoker.

Jhonathan Harker é un adolescente con algún que outro transtorno de personalidade que se sente dividido entre o o seu amor a
Mina e a súa atracción por Lucy, a mellor amiga da primeira. Na súa búsqueda da verdade atópase con dous sinistros
personaxes que son Drácula e o Doutor Van Helsin.
Dirección: Luís González. Manipuladores: Marián González, Beatriz
Sánchez e Luís González.
Ver Feira do teatro de Galicia no apartado III. 4. 1 deste Informe.

Títeres Trompicallo (2): Manoladas.
Espectáculo de maxia protagonizado polo títere Manolo, composto de cartón e trapo, acompañado polo seu axudante que é un
can. Unha das características de Manolo é que é un tanto maleducado e case faltón.
Dirección: Mª Ángeles González Rodríguez. Manipuladores: Marián González Rodríguez,
Eva Sanz Santás e Luís González Rodríguez.

Referencias varias:
- Lorenzo Lemos, “La magia de los escenarios”, La Voz de Galicia, “Terra Adentro”, 26 outubro 2001, p. 11.
Refírese á representación que Títeres Trompicallo levou a cabo para os rapaces dos colexios monfortinos dos Escolapios e
Ferroviario no Auditorio da Casa da Cultura, dentro da programación infantil do Outono Cultural. Tamén sinala que participará
o Grupo de Teatro de Antas de Ulla e faise eco da representación do Centro Dramático Vilalbés coa obra Na beira do río,
ademais doutras actividades diversas celebradas neste concello.
Ver Sala Nasa. Ver IIª Feira do
Humor de Pontevedra

Viravolta (1): Hip, hip, hurra!, de Magdalena de Rojas.
Os personaxes principais son Tanxerina e Pergamiño, unha princesa e un príncipe de dous países veciños. O que os caracteriza
é o seu esforzo por botar abaixo a intención dos seus proxenitores de que casen e rematar así coa súa solteiría, ademais de
darlles un escarmento aos seus pais por estaren sempre apostando. Despois de moitas aventuras e

axudados polo cabalo Foguete, conseguen que todo se amañe, mesmo que desapareza o hipo e a tartamudez que atacaba aos
seus pais.
Dirección: Anxo García. Escenografía: Anxo García e
Ignacio Vilariño. Actores: Anxo García, Ignacio
Vilariño e Pilar Álvarez.Vestiario: Pilar Álvarez.
Iluminación: Xulio Balado.

Referencias varias:
-Silvia Pampín, “Los niños morañeses disfrutarán hoy de una sesión de títeres”, Diario de Arousa, “Pontecesures/Moraña”, 18
outubro 2001, p. 21.
Informa da actuación de Viravolta coa representación de ¡Hip, hip, hurra! na Casa da Cultura de Moraña dentro da campaña
“Os Títeres na Escola”.

-C. G., “Viravolta fixo rir ós nenos do ‘Domingo Fontán’ con Tanxerina e Pergamiño”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra/Caldas”, 30 outubro 2001, p. 26.
Dá conta da representación da obra no colexio Domingo Fontán. Tamén fai un resumo do argumento da obra e de todos os
membros da compañía, sinalando que estas representacións se enmarcan dentro da campaña “Os títeres na escola”.
- Silvia Pampín, “Los niños de Moraña disfrutaron de los títeres de Spaghetti”, Diario de Arousa, 29 novembro 2001, p.
22.
- Ver Spaguetti teatro de títeres: Chímpate chámpate.

Viravolta (2): O candil marabilloso.
Versión libre do conto das mil e unha noites na que o gran Sultán está moi enfermoe o único remedio está no sifón máxico.
Aladino axudado polo candil intentará conseguilo a través das trampas que lle pon o mago Ali-Ol-i. Dirección: Anxo García.

Ver Titiriteatro de Outono de Vigo.

Viravolta (3): Barriga Verde.
Versión libre de Biel Poncel dun conto popular sueco para teatro de títeres caracterizado pola intriga e a emoción nunha historia
de ogros na que a heroína é unha nena moi atrevida. Ver IIª Feira do Humor de Pontevedra.

Xacarandaina: Cousas que foron.
Dirección: Fernando Martínez e Luís Martínez.

VII. 3. 2. 3. 2. Grupos escolares, de asociacións ou agrupacións
Ailaleira: O medallón.
Teatro do Ameneiral: Quico, o neno que quixo ser cómico, de Miguel Medina.
Dirección e adaptación: Carlos Basoa. Música: Miguel Doval.

Grupo de teatro de xuventude de Cecebre, O Bosque: O pincel máxico. Baseada nunha lenda chinesa,
representa a loita entre o ben o e mal a través do poder dos ricos que asoballan aos pobres.

Dirección: Fernando Martínez Gallego

Grupo da Asociación teatral Faíscas Chiribío: O Romance de Roberto e Xuliña. Teatro Churrusquiños (1):
Rata linda en Compostela, de Bernardino Graña. Teatro Churrusquiños (2): Como che anda o mundo. Teatro
Churrusquiños (3): Ensaio Xeral. Grupo de teatro do Colexio Canicouva-Castrelos: A princesiña Socorro,
o trobeiro Carolo e o

demo dos cornos, de Miguel Vázquez Freire e Gloria Sánchez.

Egafa Animatium: A viaxe do vento pequeno.
GüiviTrivi: As viaxes de Lapona e Lapon.
Espectáculo musicado cunha parte interpretada en guiñol, na que os protagonistas contan tres historias que ocorren nas súas
viaxes por diversos lugares. Dúas das historias son adaptacións de contos infantís: a primeira delas está baseada no conto Un
mundo de lata, de Gianni Rodari e a última no conto de Lino Braxe, Conde Vampiro.

Grupo de teatro do Colexio Público de Laxe: O xigante don Gandulfo, rei de Tentequedo.
Lonegrín: Estación 21.

Estudio de teatro N+1: Unha avoa a catro patas, calcetíns e garabatas, escrita pola Sociedade Garola, de
Cedeira.
Montaxe teatral breve protagonizado por un total de cinco personaxes que participan dunha historia de enredo.

Formación do taller de teatro “Grupo Bazán” Oquetiqueiras: Mórdeme.
Peza teatral en clave de comedia na que as protagonistas, membros da comunidade “Transilvania”, son vampiras. Ao longo do
desenvolvemento póñense de manifesto os diferentes caracteres persoais da poboación, como “O Congreso Vampirita”, de
costumes tradicionais ou “Liga Vampiras Liberadas”, que andan na procura de facer diversas reformas no mundo do
vampirismo.
Dirección: Luis Ramos.

Peques Mix: Manos arriba!.

Aula Municipal de Teatro de Pontevedra: Cousas, de Alfonso D. Rodríguez Castelao.
Porta Aberta: A ópera de A patacón. As falcatruadas de Mackie o Navallas, de Roberto Vidal Bolaño.
Dirección: Froiña García. Interpretación: Grupo de Teatro formado por alumnos e ex-alumnos da Escola
Oficial de Idiomas de Vigo.

Tranghallada (Grupo de teatro do IES Val Miñor, Nigrán): O Principiño viaxa polo espacio.
Verdegaio: O achado do castro.

VII. 4. Cómic
VII. 4. 1. Galegos

Marín, Xaquín, Perder o tempo, Fene-A Coruña: Concello de Fene/Biblioteca Municipal Xosé Mª Pérez
Parallé/OEPLI/Gálix, 2001, [4 pp.]. (Sen DL nin ISBN).
Xaquín Marín achega esta historieta con motivo da celebración do Salón do Libro infantil e xuvenil en Fene (24 e o 26 de
outubro de 2001). Quérese nela chamar a atención dos máis novos sobre o beneficiosa que resulta a lectura posto que se uns
nenos que están lendo un libro descobren que na vella casa hai monstros pero tamén un tesouro, quere dicir que a través dos
libros se poden aprender moitas cousas. A ilusión por atopar ese tesouro lévaos a entrar na casa abandonada e buscar o tesouro
do que falaba o libro, malia que o medo aos monstros é moito, entre todos atrévense a percorrer a casa. Cando a lanterna acaba
a pila oen unha voz que lles pregunta que fan alí e descobren que non hai monstros, senón que é

un mendigo ancián que dorme alí. A conclusión á que chegan é que atoparon o mellor tesouro posible: “¡o tesouro da fantasía e
a imaxinación!”.

VII. 5. Ensaio. Teoría Xeral. Crítica. Biografías. Crónicas
VII. 5. 1. Monografías, biografías, crónicas e libros colectivos

Blanco Torrado, Alfonso (coord.), Manuel María, prólogo de Francisco Fernández del Riego,
introducción de Camilo Gómez Torres, Lugo: Ophiusa/Asociación Cultural Xermolos, 2001, 737 pp.
(ISBN: 84-88835-75-2).
Volume de homenaxe a Manuel María no que se recompilan todas as colaboracións daqueles que quixeron participar en honra
do poeta da Terra Cha, e que no referido á literatura infantil e xuvenil galega presenta os seguintes artigos:
- Agustín Fernández Paz, “A súa poesía infantil”, “Unha Obra: Literatura para Nenos”, pp. 477-483.

Este estudio de Agustín Fernández Paz está centrado nos dous títulos de Manuel María destinados ao público infantil: Os
soños na gaiola, de 1968, e As rúas do vento ceibe, de 1979. Comeza o traballo facendo unha contextualización histórica da
época en que foron publicadas as obras de Manuel María na que aínda non existía sequera a conciencia da necesidade dunha
literatura infantil. Tamén se nos comenta a recepción que tivo a súa primeira obra na sociedade ata o punto de que os seus
poemas infantís foron musicados por diferentes intérpretes. Finalmente coméntase con maior detalle cada unha das citadas
obras facendo especial fincapé na súa estructura e contido.
- Xabier P. Docampo, “A literatura infantil e xuvenil”, “Unha obra: Literatura para Nenos”, pp. 483-488.
Xabier P. Docampo clasifica neste estudio sobre “A literatura infantil e xuvenil” a producción de Manuel María. Seis libros
compoñen a obra infantil e xuvenil deste autor e nas que se centra este traballo: Os ontes do silencio; Cando apareceu a
Atlántida e desapareceron os lagartos e Unha sombra vai polo camiño; A tribo ten catro ríos; Cando o mar foi polo río;
Viaxes e vagancias; e As ribeiras son escuras. De cada un destes títulos faise un comentario atendendo á súa estructura e
temática.
- Tareixa Campo, “Xogando cos soños na gaiola”, “Unha Obra: Literatura para Nenos”, pp. 489-490.

Neste artigo a autora Tareixa Campo fai referencia da súa labor como docente e da débeda que tén coa obra de Manuel María
Os soños na gaiola, da que se recolle un pequeno fragmento ademais dun cadro que esquematiza un xogo dramático sobre o
citado libro de poemas.

Cortizas Amado, Antón, Chirlomirlos. Enciclopedia dos xogos populares, ilust. Cuchi Souto,
presentación de Henrique Sanfiz, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, 452 pp. (ISBN: 84-8302551-5).
Compendio dos xogos populares de Galicia que reuniu Antón Cortizas (Ferrol, 1954) e que conta coas
ilustracións de Cuchi Souto (Cobas-Ferrol, 1955). Ábrese o volume cunha presentación de Henrique
Sanfiz, na que sinala que o xerme desta obra foi o programa radiofónico, sobre a materia, que o autor tivo
en antena en Radio Fene. A seguir aparece un limiar no que Cortizas Amado rememora cómo e cando
comezou a recoller os xogos da infancia aos que el mesmo xogou e explica o significado da palabra
onomatopeica “chirlomirlos”. Explica que os xogos rexistrados están recollidos na súa maioría no barrio
de Canido en Ferrol, mais tamén en Carnota e Mugardos, ademais doutros de diversas fontes. Adianta os
obxectivos da obra marcada por un carácter práctico e de divulgación. Tamén sinala que a clasificación é
subxectiva e funcional e describe pormenorizadamente os criterios de edición, as características e
presentación dos xogos recollidos, sen esquecer referirse ás cancións que os acompañan, moitas delas en
castelán polo problema diglósico que viviu Galicia. Antes da reproducción dos xogos o autor fai unha
“Chamada” na que solicita calquera tipo de información que os posíbeis lectores lle poidan fornecer
sobre xogos que non están recollidos ou variantes destes. Reprodúcense os símbolos empregados para
definir o tipo de xogo en canto ás idades idóneas, tipo de competición, obxectos que se empregan,
número de participantes ou lugar e capacidades que precisan. Os xogos recollidos están organizados en
grandes bloques, dende as “sortes de botar”, pasando logo polos xogos de correr, de agochar, de grupos,
de equipos, de roda, con pelota, ata rematar cos da corda e para xogar no colo. No capítulo final
reprodúcense as

cancións para choutar á corda, moitas delas acompañadas dos pentagramas correspondentes e péchase a
obra cunha bibliografía dos xogos descritos que non foron tirados de fontes orais.

Referencias varias:
-AFA, “Cultura lúdica”, O Correo Galego, “AFA”, 20 outubro 2001, p. 31.
Faise eco da presentación de dúas obras sobre os xogos populares galegos da man de Antón Cortizas con Chirlomirlos e Paco
Veiga con Xogo popular galego, do que sinala que incide na consideración do xogo como forma de identificación e que no caso
galego a transmisión quedou rota nos anos cincuenta pola industrialización e proliferación dos xogos modernos. En cadro a
parte, céntrase na obra de Cortizas da que destaca o labor de investigación levado a cabo durante anos, o carácter práctico das
ilustracións de Cuchi Souto, as letras e partituras das cancións, etc. Tamén chama a atención sobre a falta de distinción dos
xogos segundo o sexo dos xogadores e remata aludindo ás fontes escritas consultadas polo autor.
- B. L., “O Premio Merlín, Antón Cortizas, leulle contos ós nenos no Salón do Libro”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”,
13 decembro 2001, p. 70.

Dá conta da presencia de Antón Cortizas no Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, onde ademais de presentar a súa
obra Chirlomirlos, tamén lles contou un conto aos rapaces asistentes. Recóllense as palabras do autor sobre a dificultade de
saber transmitirlles as cousas aos cativos, a súa opinión moi positiva sobre o Salón e sobre a importancia de saber levar o
negocio do libro. Dá conta doutras actividades paralelas como a presencia dun contacontos ou o encontro dos cativos con David
Otero.

Fontenla San Juan, Concha e Manuel Silva Hermo (eds.), Galicia-Cuba: un patrimonio cultural de
referencias y confluencias, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 2001, 444 pp. (ISBN: 84-7492973-3).
Como se indicou no apartado V. 1 deste Informe, este volume recolle as actas do Congreso celebrado en Santiago de
Compostela entre o 24 e 26 de marzo de 1999, e que no referido á literatura infantil presenta os seguintes artigos:
- Zulema Aguirre, “A propósito de A casa abandonada de Ursula Heinze”, pp. 183-186.
Breve estudio do texto para nenos A casa abandonada de Úrsula Heinze. Comézase falando da literatura infantil para logo se
centrar neste texto que é definido como unha obra na que conflúen harmonicamente a creatividade e a orixinalidade e destácase
que consegue enfrontar o neno con experiencias inéditas.

Iglesias González, Jaime, Barriga Verde, un persoeiro con engado, Lérez-Pontevedra: Asociación
Cultural Cedofeita, 2001, 30 pp. (DL: PO-576/01).
Folleto no que se fai unha achega á vida e ao labor desenvolvido por José Silvent Martínez (Badaxoz, 1890-Lérez-Pontevedra,
1970), coñecido popularmente como “Barriga Verde”. O autor desta breve biografía na presentación que abre esta obra
homenaxe que a Asociación Socio-Cultural Cedofeita de Lérez e a compañía de títeres Viravolta lle renderon a este persoeiro
que tanta sona acadara cos seus bonecos por toda Galicia, sinala as circunstancias vitais que trouxe ron a este home de
ascendencia francesa e nado en Extremadura ata Pontevedra, onde instalou a súa residencia e formou familia. Achégase ao seu
labor como bonequeiro, dende os seus inicios a pé de rúa, pasando logo a unha barraca de lono e xa recoñecido viaxaba por
toda Galicia cunha barraca de madeira nun camión. Sinálase que el levaba a cabo todo o proceso, dende a elaboración dos
bonecos ata a súa manipulación, salientando a influencia que se observaba no seu estilo dos “fantocheiros” e as peculiaridades
dos “robertos” da Commedia dell’Arte Italiana. Tamén dá conta dalgúns títulos dos seus espectáculos máis coñecidos, a sona
que acadou co personaxe que logo lle deu nome e a colaboración de toda a familia no espectáculo que se converteu na súa
forma de vida. Sobrancea o feito de que nunha etapa de represión cultural como foi a dictadura franquista Barriga Verde fixera
os seus espectáculos en galego e a importancia que isto tivo para o teatro posterior. Remata cun colofón no que se anuncia a
intención de levar a cabo unha biografía máis ampla e a convocatoria dun concurso de guións para títeres co seu nome.

Referencias varias:

- Borobó, “A proposta académica de Traga Estopa”, O Correo Galego, “O novelo dos anacos”, 16 outubro 2001, p. 48.
Borobó lembra neste artigo a José Silvent, tamén coñecido por Traga Estopa, que era o responsábel da barraca de títeres Barriga
Verde. Rememora unha proposta que el mesmo lle fixera á RAG para que este coñecido personaxe fose nomeado académico e
que non foi moi ben acollida entre as máximas autoridades da Academia Galega daqueles momentos.

- Borobó, “A voz de Barriga Verde”, O Correo Galego, “O novelo dos anacos”, 18 outubro 2001, p. 48.
Salienta as actuacións de José Silvent co seu espectáculo de monicreques Barriga Verde dentro do deserto cultural que
caracterizaba a Galicia da posguerra. Refírese a unha proposta súa para converter ao seu autor en académico da RAG.
Finalmente, comenta o argumento que se desenvolvía en Barriga Verde, a loita contra o demo, e relaciónao coas loitas da
Reconquista.

López Domínguez, Carlos, Children’s books from Galicia. Rights 2001. Writres-Illustrators-Publishers,
Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo)/Asociación Galega de Editores, abril 2001, 109 pp. (D. L.: C-628/2001).
Volume escrito integramente en inglés que é un catálogo das publicacións de literatura infantil que saíron do prelo ao longo do
ano 2000 en Galicia. Preséntanse unha serie de obras, agrupadas por editoriais, ofrécese a ficha completa de cada unha delas, a
idade para a que están recomendadas e un pequeno resumo do argumento. No seguinte apartado, e seguindo a orde alfabética,
ofrécese unha breve biografía de cada autor e cítanse as súas obras infantís e xuvenís. A seguir, noméanse algúns dos
ilustradores e ilustradoras máis coñecidos e inclúese unha listaxe das obras que ilustraron. Xa para rematar, preséntanse
algunhas institucións e asociacións que promoven a lectura, como a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, a Asociación
Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GALIX), a Asociación Internacional do Libro Infantil e Xuvenil (FILIX) e o Salón do
Libro Infantil e Xuvenil. A seguir, ofrécense os enderezos das diferentes editoriais e varios índices: de títulos, de autores e de
ilustradores.

Miranda, Xosé, Antonio Reigosa e Xoán Cuba, Pequena Mitoloxía de Galicia, ilust. Irene Fra,
Enjamio, Fino Lorenzo e Teresa Novoa, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, 112 pp. (ISBN: 848302705-4).
Recompilación dalgúns dos conceptos mitolóxicos máis coñecidos da tradición galega dirixida aos máis pequenos realizada por
Xosé Miranda (Lugo, 1955), Antonio Reigosa (Mondoñedo, 1958) e Xoán Ramiro Cuba (Lugo, 1958). Ábrese o volume cunha
introducción dos autores na que explican qué son os habitantes imaxinarios de Galicia, considerados non son moi diferentes dos
reais e adiantan os obxectivos da obra marcados polo desexo de aprender a tratalos e convivir con eles, ademais de presentarlles
aos máis novos o saber tradicional de Galicia de xeito ameno. Explican a diferencia entre “fada” e “moura”, o problema dos
moitos nomes e sobrenomes que se lle dá a un mesmo ser en diferentes lugares e rematan sinalando que non pretenden facer
unha clasificación rigorosa, que sempre van empregar
o mesmo nome para referirse a cada ser e que se trata de pasalo ben e coñecelos mellor. Logo abordan os conceptos de
“Mourindade”, “Mundo subterráneo” e “Os castros e as vigas”, para dar paso aos personaxes: mouras, dama do castro,
aureanas, raíña Lupa, etc… Recóllese o significado de cada un dos seres imaxinarios, dos lugares, obxectos da tradición
popular e os valores que adquiriron, ofrecendo a historia particular de cada un deles e mesmo algúns consellos para saber
tratalos en caso de atoparse con eles. Son ducias de elementos tradicionais, moitos descoñecidos ou menos habituais, cos que se
busca achegarlles aos máis novos, de xeito ameno e didáctico, un mundo descoñecido que foi transmitido de xeración en
xeración pola vía oral e que se fixan así na escrita como xeito de evitar que desaparezan. Os

textos van acompañados ademais polas ilustracións de Irene Fra, Enjamio (La Habana, 1964), Fino Lorenzo (Baiona,
Pontevedra 1962) e Teresa Novoa (Madrid, 1955). Péchase a obra cunha breve bibliografía.

Otero, David, A vida de Eladio Rodríguez González, Galaxia, col. Árbore, serie Letras Galegas, nº115,
febreiro 2001, 115 pp. (ISBN: 84-8288-424-7).
Ver Otero, David, A vida de Eladio Rodríguez González, no apartado IV.2 deste Informe.

Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.), Informe de literatura 1999. A literatura galega no 1999 e a súa
recepción, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria. Dirección Xeral de Política Lingüística)/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades, 2000, 965 pp. (ISBN: 84-453-2924-3).
Ver apartado V. 1 deste Informe, onde se dá conta da descrición deste volume, que presenta unha sección específica sobre a
literatura infantil e xuvenil galega.

Son, Corinne, Xosé Neira Vilas y memorias dun neno labrego. Acercamiento a la novela gallega más
popular de la segunda mitad del siglo XX, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, col. Ensaio/Filoloxía, 2001,
222 pp. (ISBN: 84-8485-026-9).
A partir dunha introducción na que se facilitan datos sobre a traxectoria biográfica e artística de Xosé Neira Vilas e se expoñen
os propósitos do traballo, Corinne Son fai un achegamento á “novela galega máis popular da segunda metade do século XX”,
Memorias dun neno labrego. Divide o traballo en tres partes: na primeira delas analiza a composición da novela, espacio e
tempo; destaca a presencia de trazos temáticos e formais propios da literatura infantil, e finalmente tenta catalogar a obra nunha
ou noutra corrente literaria tendo en conta a mis tura de elementos que se dan na mesma. Nun segundo momento, aborda a
problemática da veracidade da autobiografía no relato, partindo da definición do xénero en cuestión e estudiando a presencia
dalgúns elementos definitorios do mesmo, pero sen deixar de precisar as características propias do autor, como a descuberta da
importancia da escrita en galego. Finalmente, céntrase na recepción e alcance da obra en base á visión realista e crítica que
oferta da realidade galega da época. Inclúense así mesmo no volume cinco apéndices que recollen, respectivamente, unha
entrevista con Neira Vilas, un cuestionario sobre a obra e unha entrevista con Isaac Díaz Pardo; os testemuños e valoraciósn
sobre a novela feitas por diversos autores; unha selección de datos bibliográficos referidos a Memorias; unha recompilación das
cubertas dalgunhas edicións da novela en galego e outras linguas, e, finalmente, outras informacións complementarias,
(traduccións, prólogos, ilustracións, os intentos por levala ao cine e ao teatro, etc).

Soto López, Isabel (coord.), A nosa literatura infantil e xuvenil 1999, Catalogación Pedro Lucas, Santiago
de Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección
Xeral de Promoción Cultural)/GÁLIX (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil), col. Guías
Culturais, nº 22, xullo 2001, 134 pp. (ISBN: 84-453-3082-9).
Con idénticos obxectivos e enfoque metodolóxico que en anteriores entregas, GÁLIX saca do prelo unha nova guía que recolle
os libros infantís e xu venís publicados ao longo de 1999. Nesta guía participarn comno redactores, ademais da coordinadora: Mª
Eulalia Agrelo, Alexandra Cabaleiro, Xabier Campos, Mª Xosé López, Amparo Raviña, Blanca-Ana Roig e Mario Romero. Os
libros están dividos en dous grandes bloques, en función da súa autoría, é dicir, se son de autores galegos ou autores traducidos.
Á súa vez, en cada un destes bloques, aparecen ordenados alfabeticamente, contendo cada unha das páxinas a reproducción da
capa do volume, a ficha de catalogación bibliográfica, unha sinopse argumental e a clasificación segundo a idade lectora
preferente. A este respecto, empréganse catro categorías: prelectores e primeiros lectores (de 0 a 7 anos), lectores autónomos (de
8 a 10 anos), xoves lectores (de 11 a 14 anos) e xoves adultos (a partir dos 14 anos). Na parte final inclúe os índices de autores e
autoras galegos e traducidos, ilustradores e ilustradoras, títulos galegos, títulos traducidos, coleccións, editoriais, idades e
xéneros, para facilitar as buscas en cada un destes campos. Trátase, segundo se indica na nota introductoria, dun catálogo que
pretende ser un instrumento de consulta para todos aqueles interesados na literatura para os máis novos e para eles mesmos.

VV. AA., Congreso Literatura galega e do Norte de Portugal. O libro e a lectura, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral
de Promoción Cultural), col. Difusión Cultural, nº 23, agosto 2001, 232 pp. (ISBN: 84-4533178-7).
Actas do congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela entre os días 25 e 28 de
outubro de 2000, no que xa se deu conta no apartado V. 1 deste Informe. Damos conta agora dos artigos referidos á literatura
infantil e xuvenil galega incluídos neste volume:
-Miguel Vázquez Freire, “Da Galina Azul á Meiga Matapitos: para unha mitoloxía e unha iconografía da literatura infantil
galega”, pp. 93-103.
Princípiase xustificando o título deste relatorio. A continuación saliéntase a importancia da mitoloxía e da iconografía dentro da
literatura infantil galega. Despois analízanse algúns mitos deste tipo de literatura como a Galiña Azul de Carlos Casares, as
meigas de Gloria Sánchez e o mundo presente na obra de Paco Marín. Tamén se destaca o labor levado a cabo por Antonio
Reigosa na recollida da tradicións orais para o Diccionario de seres míticos galegos.

Conclúese sinalando a ampla presencia do mundo rural nos mitos da literatura infantil galega e a ausencia de referencias
mitolóxicas vinculados co ambiente mariñeiro e co industrial.
- Blanca-Ana Roig Rechou, “Achega para unha periodización da literatura infantil e xuvenil galega na actualidade”, pp. 109126.
Comézase salientando que se vai establecer unha periodización por décadas da narrativa infantil e xuvenil galega, e dentro delas
a distinción de unidades xeracionas, con conexións xeracionais e que parten de situcións xeracionais, seguindo a teorís de
Manheim que considera máis operativa para o estudio desta literatura que a periodización de Ortega e outros. Logo céntrase no
último periodo desa clasificación e danse os motivos que propiciaron o aumento da producción narrativa nesa época de
consolidación. Tamén se mencionan distintas unidades xeracionais das que se dan as súas características e os nomes dos autores
que participaron en cada unha delas. Asemade destácase a importancia que as novas tecnoloxías está a ter para este tipo de
literatura. Acábase sinalando os adiantos acadados nesta época e as carencias que presenta a literatura infantil e xuvenil galega.

- Xabier P. Docampo, “A literatura infantil e xuvenil, unha representación literaria do mundo”, pp. 137-145.
Primeiro sinalánse as tres vías que se van seguir para reflexionar sobre a literatura infantil e xuvenilust. Despois de mencionar o
tipo de obras actuais desta literatura, saliéntase a necesidade de que motiven á reflexión e á crítica. Tamén

se destaca o papel que xogan o lector e o autor. Asemade coméntase o labor levado a cabo polos editores e a importancia da
transmisión oral. Conclúese reclamando a creación dunha literatura infantil e xuvenil con “alento galego”.
- Gloria Sánchez, “Literatura infantil e xuvenil galega. Anotacións”, pp. 147-151.
Expón unha serie de reflexións sobre a situación da literatura xuvenil, da que dubida que exista en verdade, e infantil en Galicia,
facendo un percorrido polas disferentes tendencias, poesía, narrativa e teatro, que desfrutan en xeral de boa saúde só ameazada
polo baixo índice de lectores, un índice que atribúe en boa parte, dunha banda as propias campañas de fomento da lectura, que
semellan ser ante todo unha fonte de beneficios para as edidtorias, e doutra, ao feito de considerar a escola como único medio
de animación á lectura, do que se deriva “unha lectura totalmente condicionada”.
- Agustín Fernández Paz, “Un mundo de palabras”, pp. 205-217.
Cuestiónase a eficacia das distintas iniciativas e proxectos de animación á lectura no Estado Español, onde mentras esas
iniciativas se fan cada vez máis visíbeis , o número de lectores descende “traxicamente”, prestando especial atención ao caso
galego, onde ademais das dificultades existentes no resto das comunidades, hai que engadir a situación social da lingua, que
segue a ser un problema principal. Por outra banda, e nun intento máis de demostrar que non se precisan “sofisticacións” para
animar a ler, expón a súa propia experiencia de descuberta da lectura.

- María Jesús Fernández Fernández, “De que falamos cando falamos de animación á lectura”, pp. 225-230.

Partindo da realidade contradictoria actual, na que se ben a práctica da lectura desfruta dunha altísima valoración social, os
resultados das enquisas reflicten que non é precisamente este un dos hábitos culturais da poboación, fai unha aproximación ao
papel que a actividade docente debe xogar na animación á lectura, campo do que tamén son responsábeis o ámbito familiar e
institucional, baseándose en estudios anteriores de autores como Víctor Moreno, que cuestiona o que hai de verdade e de tópico
respecto ao valor da lectura; Harol Bloom ou T. H. Cairney, que estudia os distintos tipos de estratexias de incentivación á
lectura.

VII. 5. 2. Publicacións en revistas
A. R., “Epístolas para lectores novos”, Tempos Novos, nº 45, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, febreiro
2001, p. 73.
Breve comentario da obra Catro cartas (2000), de Xabier P. Docampo. Sinala que son misivas de trasfondo autobiográfico na
que se achega á súa relación cos libros. Tamén se apunta que son diferentes membros da súa familia os destinatarios destas
cartas.

Aleixandre, Marilar, “Aventuras e desventuras da novela”, Fadamorgana, nº 7, “Novelas para
[sobre]vivir aventuras”, inverno 2000/2001, p. 41.
Alude á terceira expedición que fixo Alfred Wegener a Groenlandia en 1930 na busca de probas para as súas teorías e na que
morreu entre os xeos, para indicar que esta aventura tirada da realidade podería converterse nunha novela, que quizais faga
algún día, porque conta con algúns dos vimbios cos que se tecen os soños: hai unha viaxe , un territorio distante, un soñador
incomprendido, unha rebeldía contra o establecido e unha desventura. Considera que aventura e desventura son dúas caras da
mesma moeda e que sen a segunda non hai verdadeira aventura, nin auténtica novela de aventuras. Así, achega diferentes
exemplos nos que mostra que, sen a desventura que sofren os personaxes, os libros non exercerían sobre nós a mesma
fascinación.

Álvarez, Aloia, “Ilustradores. Imaxinario para un país”, Tempos Novos, nº 48, “Cataventos”, maio 2001,
pp. 6-7.
Repaso á recente historia da ilustración na literatura galega, en especial a asociada á literatura infantil e xuvenilust. Comeza
rememorando a súa propia infancia e destaca a case total ausencia de libros infantís en galego. Sinala a tradición marcada por
figuras como Castelao, Seoane ou Maside, seguidos por unha segunda xeración con nomes como Balboa ou Xaquín Marín, que
levaron á consolidación definitiva con grupos como Xofre, fundado por Miguelanxo Prado, Xan López Domínguez e Francisco
Jaraba, creadores tamén dunha revista co mesmo nome. Destaca algúns dos traballos levados a cabo por estes ilustradores en
obras como Cando o mar foi polo río (1992), de Manuel María ou O centro do labirinto (1997), de Agustín Fernández Paz,
ambas de Fran Jaraba ou o feito de que Xan López Domínguez fose o único ilustrador galego incluído no catálogo da Feira
Internacional do Libro de Boloña en 1990. A que denomina “terceira xeración” vén ser un amplo grupo de ilustradores mozos
como Kiko Da Silva, Óscar Villán, Noemí López ou Xulia Barros, caracterizados por buscar a adecuación do universal á
identidade galega. Sinala algunhas das obras que ilustraron e que forman parte das coleccións que as editoras galegas dedican
aos máis pequenos, en especial detense no labor de Kalandraka e as súas coleccións “Os contos do trasno comodín”,
“Demademora” e “Maremar”. Non esquece nomear o importante labor de revistas como Plis-Plas, Golfiño e Fadamorgana.
Remata cunha reflexións sobre a falta dunha educación na lectura como feito que frea o mercado editorial, unha actividade para
a que reivindica máis medios, posto que só unha biblioteca en Galicia está especializada na literatura infantil e xuvenil como é a
Nova 33. Reivindica, finalmente, a recreación de mundos fantásticos e imaxinarios.

Araya Tauler, Raúl, “Frankenstein ou o moderno Prometeo”, Viceversa, nº 6, “Traduccións
Xustificadas”, 2001, pp. 299-302.
Artigo referido á traducción realizada por Fernando R. Tato Plaza da obra de Mary Shelley, Frankenstein ou o moderno
Prometeo (1999). Ao longo deste traballo realízanse diversas observacións referidas á citada traducción e a algúns erros que
presenta. Salienta outras opcións lingüísticas que considera preferibles na adaptación ao galego. Conclúe aludindo á tardanza en
realizar unha traducción ao galego dunha obra tan importante na literatura.

Bragado, Manuel, “El Sueño de Merlín”, CLIJ, nº 141, “La colección del mes”, setembro 2001, pp. 5859.
Manuel Bragado, director de Edicións Xerais de Galicia, fai un percorrido biográfico pola colección que deu á luz esta editora
en 1988. Comenta que nela se iniciaron unha boa parte dos homes e mulleres que hoxe son un referente imprescindíbel na
literatura infantil e xuvenil galega en calquera xénero e non só escritores senón tamén ilustradores. Salienta que van para medio
millón de exemplares vendidos e que moitos dos títulos mereceron galardóns non só en premios de ámbito galego senón tamén
no exterior. Finalmente, céntrase nos obxectivos desta colección dirixida actualmente por Agustín Fernández Paz e Miguel
Vázquez Freire, unha colección con afán de se converter “en un proyecto lector integral en lengua gallega, organizado en
tramos orientativos de edades”. Salienta, para rematar, a renovación sufrida a partir dos cen primeiros títulos e sobre todo a
aposta pola “selección rigurosa de originales, buscando la calidad y la apertura de nuevos caminos”.

Cabaleiro, Alexandra, “Aventuras made in Galicia”, Fadamorgana, nº 7, “Novelas para [sobre]vivir
aventuras”, inverno 2000/2001, pp. 61-71.
Parte da definición clásica da novela de aventuras e apunta que o primeiro modelo de aventuas se produce nos relatos das
novelas cabaleirescas, ademais de explicar que no século XX se multiplican os tipos de relatos nos que a aventura é unha
compoñente fundamental e nos que cabe incluír relatos de ciencia ficción, relatos iniciáticos, de piratas, etc. A seguir, desglosa
as diversas tendencias que se poden extraer na literatura infantil e xuvenil galega, sen esquecer que a aventura é o fío común de
todas as obras revisadas. Así, vai distinguindo as novelas de ficción científica, as novelas de “panda”, a novela negra, as
novelas baseadas nas lendas do ciclo artúrico ou as novelas de piratas. Achega as características fundamentais de cada grupo
destas novelas e cita os seus títulos máis representativos, dos que tamén alude ao seu argumento e dá conta dos seus aspectos
máis característicos. Finalmente, refírese, por unha banda, a aqueles títulos nos que o eixo da súa narración vén dominado por
un universo literario específico, que se elabora a partir da incursión de diversos elementos fantásticos ou marabillosos que
alteran o cotián do mundo real no que se inicia a historia; e, pola outra, aqueles títulos que presentan a viaxe como trazo común.

Cabaleiro Carro, Alexandra, “Modernidad y postmodernidad en la LIJ”, CLIJ, nº 139, “Reportaje”,
xuño 2001, pp. 33-36.
Informe no que se di que as Xª Xornadas do Seminario de LIX, que organiza todos os anos a Biblioteca Nova 33 e Gálix, se
celebraron en Santiago de Compostela os días 9, 10, 16 e 17 de Marzo na Aula de Cultura de Caixa Galicia, destinadas a
profesionais do ámbito educativo, bibliotecarios e a calquera interesado sobre o tema, que este ano se centrou en “Modernidad y
postmodernidad en la literatura infantil y juvenilust. Nuevas tendencias”. A seguir, descríbense os traballos presentados: Teresa
Durán falou do álbum ilustrado defendéndoo como obxecto postmoderno; Pablo Barrena titulou a súa exposición “De Momo a
Harry Potter: 20 años de narrativa en la literatura infantil y juvenil”. Analizou a literatura dende unha perspectiva sociolóxica.
Partiu de concepcións como a estreita relación entre creación e recepción, dos cambios sociais, etc. para rematar coa
comparación entre os personaxes Momo e Harry Potter por considerar que sintetizan os cambios; Pepe Sendán falou sobre a
literatura infantil e os productos multimedia; Xabier Cid, responsábel do primeiro portal galego Vieiros (1996), falou dos
soportes xa coñecidos e da creación doutros novos. Centrouse na análise destes novos soportes e fixo un percorrido por
diferentes páxinas web que na actualidade ofrecen materiais para o público infantil; Miquel Obiols sorprendeu co título “Tractat
d’obiologia. Jo no so’c un escriptor”. Realizou unha autopoética baseada na reflexión e recordo da infancia. Finalmente ofreceu
ao público un fragmento do conto Libro de las M’Alicias (http://www.daleph.com) como exemplo ilustrativo dos novos
camiños da LIX. Das novas tendencias na literatura galega falaron nunha mesa redonda coordinada por Silvia Gaspar, Paula
Carballeira que contou a súa experiencia como contacontos, Inma López Silva que fixo un repaso moi persoal sobre a LIX en
Galicia e Xosé

Ballesteros que se centrou no libro como producto mediatizado polo ensino. Finalizou o Seminario cun encontro coa galega
Gloria Sánchez no que Eulalia Agrelo, Xabier Campos e Isabel Mociño fixeron un percorrido pola biobibliografía da autora, e
coa intervención de Ana Mª Machado, gañadora do Premio Andersen 2000, que pechou as xornadas cunha viaxe pola súa vida e
obra. Remata esta reportaxe Alexandra Cabaleiro salientando que o tema levado a debate interesa e preocupa cada vez máis a
escritores e educadores, pois precisan encontrar novos soportes e fusionar artes para realizar outro tipo de creación máis
innovadora e rupturista.

Cabana, Darío Xohán, “Os tres mosqueteiros de A. Dumas”, Viceversa, nº 6, “Traduccións Xustificadas”,
2001, pp. 261-264.
O autor da traducción ao galego da obra de Alexandre Dumas, Os tres mosqueteiros (2000), fai un comentario respecto do seu
labor. Comeza referíndose ao estilo do autor, do que salienta que se caracteriza por ser unha prosa pouco coidada, e que se debe
ter en conta esta peculiaridade á hora de interpretar a obra. Tamén fai alusión a algunhas dificultades coas que se atopou á hora
de realizar a citada traducción e remata facendo especial fincapé en que non se debe forzar unha traducción senón que compre
realizar unha interpretación do texto.

Caride Ogando, Ramón, “Fantasía científica: a aventura do futuro”, Fadamorgana, nº 7, “Novelas para
[sobre]vivir aventuras”, inverno 2000/2001, pp. 45-49.
Achega unha serie de explicacións sobre os termos ciencia ficción e aventura, ademais de indicar que os escritores que transitan
por “semellantes vieiros” están “desterrados das cousas serias” e deben conformarse con ser “autores light”, aínda que
realmente el considera que “a fantasía científica é literatura, tan boa ou tan ruín coma calquera outra”. Tamén sinala que non hai
ciencia ficción como “tal arquetipo platónico”, senón novelas concretas que deberán ser xulgadas en canto tales novelas, non en
canto presupostos paradigmas. Apunta que a fantasía científica cae no plano de batalla da “cultura” científica e a humanística e
que non todo na ciencia ficción é ciencia, nin tampouco ficción, senón que ten que haber equilibrios. Asemade estima que o
importante do seu traballo como autores de literatura infantil e xuvenil é espertar preguntas e afirma que nas novelas de
aventuras clásicas hai algo imprescindíbel que é unha viaxe que provoca unha incertidume, que non é substancialmente distinta
da incertidume da investigación científica obxectiva, da aventura da descuberta. Conclué ofrecendo un decálogo sobre a
narrativa de aventuras e a ciencia ficción.

CLIJ, “Premios Andersen 2000”, CLIJ, nº 136, “Bibliografías”, marzo 2001, pp. 15-25.
Faise unha breve biografía do Premio Andersen, que é convocado polo IBBY cada dous anos, e tamén da Lista de Honor do
IBBY, a proposta das máis de setenta seccións que o compoñen. Dise que mereceron o galardón no ano 2000 a brasileira Ana
Mª Machado e o ilustrador inglés Anthony Browne, que recolleron os galardóns nun cerimonial que se organizou no XXVIIº
Congreso do IBBY celebrado no mes de setembro en Cartagena de Indias (Colombia), onde tamén se fixo pública a Lista de
Honor do 2000 na que figuran dúas obras galegas. A seguir, coa axuda do Centro de Documentación da Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, ofrécense bibliografías dos gañadores e dos finalistas ao Andersen 2000 e á Lista de Honor, onde figuran as
obras de Miguel Vázquez Freire, Anxos en tempo de chuvia (1999) e As aventuras de Arthur Gordon Pum, de Edgar Allan Poe,
traducida por Alberto Avendaño en 1997, no apartado que se denomina “Libros españoles” diferenciados de “Libros en
español”.

______, “Quero que veñan meus pais”, CLIJ, nº 136, “Libros/Novedades”, marzo 2001, p. 68.
Comézase contando a historia que terma o libro de Concha Blanco, Quero que veñan meus pais (2000), centrada na vida dun
neno que vive coa súa avoa nunha aldea de Galicia e que desexa que volvan seus pais emigrados en Suíza. Saliéntase que
estamos diante dun relato emotivo e interesante, estructurado en capítulos breves nos que vai transmitindo de forma sinxela, con
sensibilidade, humor, sen dramatismo, e de forma críbel, anécdotas diarias da vida dun neno con síndrome de abandono.

______, “Lista de Honor de CLIJ 2000”, CLIJ, nº 137, abril 2001, pp. 7-9.
Coma todos os anos a redacción de CLIJ coa colaboración dos seus lectores Xabier Etxaniz, de Vitoria, Mª Jesús Fernández, da
Coruña, Teresa Mañá, de Barcelona, e José Luís Polanco, de Santander, dan a coñecer neste número a lista dos mellores libros
entre os 210 recensionados en CLIJ durante o ano 2000 de entre os setenta seleccionados, dez por cada grupo de idade (de 0 a 5,
de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, máis de 14 anos). Nesta lista aparecen as seguintes obras galegas: Pimpín e dona
Gata, de Fina Casalderrey e Manuel Uhía, A casa de vidro do señor Clin, de Gloria Sánchez e Miguel Calatayud, A princesiña
Socorro, o trobeiro Carolo e o demo dos cornos, de Gloria Sánchez, Miguel Vázquez Freire e Xan López Domínguez, Caderno
de fume, de Antonio García Teijeiro e Xosé Cobas, O chápiro verde, de Marilar Aleixandre e Lázaro Enríquez, A noite das
cabras do aire, de Bieito Iglesias e Lázaro Enríquez, O brillo dos elefantes, de Fran Alonso e Enjamio, Cos pés no aire, de
Agustín Fernández Paz, e A banda sen futuro, de Marilar Aleixandre.

______, “Los premios del año 2000”, CLIJ, nº 137, abril 2001, pp. 11-77.
Coma todos os anos a redacción de CLIJ dá noticia dos premios convocados durante o ano anterior seguindo unha ficha na que
se informa da especialidade, dotación, quén convoca, unha biobliografía do premiado, unha breve entrevista co autor
galardoado e un resumo argumental da obra gañadora. Figuran neste informe os galegos e galegas: Gloria Sánchez,

merecedora do Premio Lazarillo pola obra Chinto e Tom (2001), obra que narra as vicisitudes de Chinto e Tom dende que
deciden facer a súa casa no cume dun monte pero non contaron coa cama e non lles cabe pola porta. Estas vicisitudes permiten
reflectir a filosofía particular dos protagonistas. Na biografía di que chegou á literatura infantil por azar e que se encontrou a
gusto e decidiu quedar, que comparte o labor docente e de creación con gusto. Na entrevista, “opinión” di que recibir un premio
dá satisfacción e sobre todo por ser unha obra para os máis pequenos, obras pouco consideradas, que á literatura infantil e
xuvenil lle falta normalización e dignificación, non se atreve a valorar o panorama en Galicia polo achegamento e salienta que
nos últimos anos algo se move. Xosé A. Neira Cruz (Santiago de Compostela, 1968), merecedor do Premio Merlín por segunda
vez, agora por As cousas claras (2000). Na obra relátanse as investigacións que realiza Marga, coa axuda de Alfonso, para
descubrir as causas de que Mon, un profesor de Instituto, moi popular entre o alumnado aparecese inconsciente, case morto dun
día para outro, facendo ver que só o amor pode levar a superar a morte, violencia, falta de comunicación, crueldade, hipocrisía.
Na biografía, moi completa, dise que estudiou Filoloxía italiana e Ciencias da Información na USC, que ampliou os seus
estudios en Boloña, que traballou como xornalista en distintos medios, traduciu obras, etc. Na entrevista “opinión” di que non
considera que estea volcado na literatura infantil e xuvenil senón na vida mesma e que a literatura, como lector e escritor, é a
que salva os seus días de vintecinco horas de traballo. Valora a literatura infantil e xuvenil galega como autor e como editor de
Fadamorgana, e cre que en Galicia se están a facer cousas interesantes. Juan José Lago Pereira, mereceu o premio O Barco de
Vapor por Alén das estrelamares (2001). Este autor iníciase na literatura infantil con esta obra, segundo el encetada en 1992 e
concluída en 1995. Unha obra que sufriu tres reescrituras das que a última 1998-1999 reduciu a súa extensión á metade. Nela
nárranse as aventuras dun centolo da Ría, as relacións que mantén coas variopintas criaturas do

medio mariño, a súa experiencia en terra firme ao lado dunha pescadeira. Na biografía di o autor que naceu na emigración, que
tivo problemas de escolarización, que estudiou Filoloxía Hispánica, que se licenciou en Santiago en 1991 e que dende setembro
de 1999 traballa como funcionario no Colexio Médico de Pontevedra, na Comarcal de Vigo. Na entrevista “Opinión” di que
escribe porque o necesita para ser feliz, que unha obra para a infancia e adolescencia debe caracterizarse por ser entretida, non
vulgar e que emocione ao lector. Antonio Reigosa Carreiras mereceu o Raiña Lupa por Resalgario a crónica dunha viaxe dende
o Inferno a Compostela para darlle os tres croques á cabeza do Mestre Mateo para que o protagonista recupere o xuízo. A viaxe
dura un ano e está chea de contratempos, soños, pesadelos, amor. Unha historia debedora da transmisión oral na técnica e tema
que satiriza comportamentos da sociedade actual. Na biografía di que naceu o 15 de agosto nunha familia de aldea composta
por tres fillos e que agora ten tres fillos e traballa no Museo Provincial de Lugo. Na entrevista “opinión” di que un premio é un
recoñecemento público que promociona, que en Galicia hai poucos e sinala que as súas referencias literarias primeiras son as
orais e logo Cunqueiro, Cortázar, Calvino, etc.

______, “Día Internacional del Libro Infantil 2001” e “Carta a mi biblioteca…Iº Concurso Epistolar
2000”, CLIJ, nº 138, “Documentos”, maio 2001, pp. 30-33.
Traballo no que se reproduce a mensaxe, nas linguas do Estado, coa que o IBBY (Internationale Board
on Books of Young People) celebra o día Internacional do libro infantil e xuvenil, 2 de abril, para
conmemorar o aniversario da morte de Hans Christian Andersen. Faino por medio dunha mensaxe
literaria que se encarga a un dos sesenta e oito países que

constitúen a IBBY e que logo se traduce ás diferentes linguas para a súa divulgación. No ano 2001 foi
responsable deste quefacer a sección húngara que encargou o texto a Eva Janikousky e o debuxo do cartel
á ilustradora Krisztina Rényi. Neste traballo tamén se reproducen as cartas gañadoras do Iº Concurso
Epistolar 2000 que convoca a OEPLI (Sección española do IBBY) para festexar tamén o día
Internacional do libro infantil e xuvenilust. O tema do concurso este ano foi “carta á miña biblioteca”. No
apartado correspondente á modalidade de 6-9 anos mereceron o 1º galardón o neno galego Santiago
Miñán Sánchez, de quen se reproduce a carta, o mesmo que as das nenas catalanas Carla Gómez e Anna
Lacruz.

______, “Fino Lorenzo”, CLIJ, nº 138, “Autorretrato”, maio 2001, p. 41.
Breve autorretrato no que explica os seus problemas para poñer de acordo a man e a boca, “después de negociar con el ojo y
consultar con el olfato, para que, una vez sentado en la mesa ante una sopa humeante, venga la cuchara contestataria y se
niegue en redondo a colaborar”. A seguir explica os moitos sabores, colores, texturas cos que goza e experimenta. Dáse tamén
unha bibliografía primaria.

______, “Cuatro cartas”, CLIJ, nº 138, “Libros”, maio 2001, p. 70.
Primeiramente a redacción de CLIJ salienta a calidade dos textos da nova serie Negra da colección “Sopa de Libros” que se
inaugurou con tres títulos de tres escritores coñecidos, un deles foi Cuatro cartas (2000), de Xabier P. Docampo.

Comentan que as tres obras tratan do papel “iluminador y decisivo de la literatura en la infancia” pero a máis directa é a obra de
Xabier P. Docampo, Cuatro Cartas, “una rendida declaración de amor a la palabra y a la literatura”. A seguir, reflíctense notas
argumentais de cada relato.

______, “O coello Federico”, CLIJ, nº 141, “Libros”, setembro 2001, p. 67.
Comezan comentando a historia deste personaxe, o coello Federico quen, “pasará a engrosar la galería de conejos simpáticos de
la literatura infantil”. Cualifícase este texto rimado de “sencilla idea argumental”, ben contruído, cheo de ritmos, de “piruetas
sonoras”, de léxico comprensíbel. Salientan as ilustracións de Roberto Yepes que axudan a que esta historia faga pasar un bo
momento ao lector.

Costenla Bergueiro, Gonzalo, “Literatura traducida: desandando o camiño”, Anuario de Estudios
Literarios 1999, “Panorámicas”, Vigo: Galaxia, febreiro 2001, pp. 213-219.
Ver no apartado V. 4 deste Informe.

Farias, Juan, “Falamos de ler”, Fadamorgana, nº 7, “Novelas para [sobre]vivir aventuras”, inverno
2000/2001, pp. 28-32.
A modo de conto, Juan Farias achega certos datos sobre a súa biografía e sobre o que é para el a literatura, “un universo en
expansión, un caos nos espacios abertos” e saber por qué un autor escribe, qué sente e sobre todo, qué lle fai sentir a el. Así
mesmo, indica o que lle acontece a quen non sabe ler e comenta que hai que ler aínda a risco de destruír ou ser destruído e que
ler en liberdade é “humanizar, abrir camiños á alma”. Sinala que a literatura non vai morrer e que a literatura infantil é
imprescindíbel para un futuro desexábel, ademais de incidir en que se un neno sabe ler, sempre irá máis lonxe e máis adentro.
Finalmente, anima a facer lectores e di que a “literatura infantil, sen trabas didácticas, a literatura xuvenil, libre, río abaixo,
nunha balsa, con Jim, ou en La Española, navegando ó Oeste, é o principio de algo máis real que a educación”.

Fernández, Mª Jesús, “Matapitos.com”, CLIJ, nº 134, “Libros”, xaneiro 2001, p. 52.
Comentario da obra de Gloria Sánchez, Matapitos.com (2000), centrada na protagonista Marta Matapitos (M. M.) cualificada
como a malísima protagonista da historia, irmá das bruxas dos contos de todos os tempos. Logo salienta o estilo da obra, o
humor co que retrata aos personaxes, a xocosa transgresión dos contos clásicos de transmisión oral, o tratamento “nada
edulcorado de la infancia”, unha linguaxe chea de ocorrencias e expresividade. Remata dicindo que aínda que neste relato os
bos gañan e os malos perden o sentido da xustiza está máis acorde coa sociedade de hoxe. Recomenda consultar a páxina web
de Matapitos en Internet.

______, “Aire negro”, CLIJ, nº 134, “Libros”, xaneiro 2001, p. 54.
Refírese a Aire negro (2000), de Agustín Fernández Paz, e di que estamos diante dunha obra de terror na que o autor “busca
implicar al lector y obligarlo a posicionarse respecto a lo que se narra”. Unha obra na que se desenvolve moi ben
o tema dos temores ancestrais a partir de dúas voces narrativas coincidentes cos dous protagonistas. Remata dicindo que “Es
una historia apasionante, muy bien contada, en estilo sobrio que va haciendo crecer la tensión”.

______, “Os ollos do tangaleirón”, CLIJ, nº 136, “Libros”, marzo 2001, p. 70.

Comeza dicindo que esta obra de Neira Cruz, publicada no ano 2000, “engancha al lector desde la primera página”. Salienta os
factores que contribúen: o tema, o feito que pon en marcha a aventura, o afastamento da protagonista cara ao incerto, a figura da
heroína e a doutros personaxes ben debuxados. A seguir, cóntase a historia que se relata e que se desenvolve na serra dos
Ancares. Finaliza cualificando de “excelente” este relato de Neira Cruz co que mereceu o Premio Barco de Vapor en 1999, que
“además de sus valores literarios, aproxima a los jóvenes al amor por la naturaleza y por las tradiciones”.

______, “Xabier P. Docampo: na busca das palabras que axudan a construír o mundo”, Fadamorgana, nº
7, inverno 2000/2001, pp. 21-26.
Considera que Catro cartas é un libro autobiográfico, xa que é a voz do escritor a que escolle a forma epistolar para falar de si
mesmo e escolle uns destinatarios moi concretos aos que fai partícipes das súas íntimas reflexións, que van amosando unha sorte
de “aprendizaxe sentimental”, un longo camiño vital en distintas etapas, no que tenta dar resposta á pregunta ¿para que me serve
a min a Literatura?. A seguir, cita outros trazos notorios da súa personalidade e fai unha análise pormenorizada da súa obra,
comezando por O misterio das badaladas (1986). Un libro que presenta un protagonista colectivo e o tema da aventura que vai
servir para clarificar un misterio, elementos que volve retomar en O pazo baleiro (1997), que cualifica como relato de
“madurez” con respecto ao primeiro. Apunta que en 1986 tamén publica Cun ollo aberto e outro sen pechar, un libro de relatos
breves que supón a modernización do xénero, tanto pola entrada de novas e variadas temáticas coma pola propia morfoloxía dos
relatos. Comenta que algunhas desta

características apareceron posteriormente en títulos como O armario novo de Rubén, A nena de auga e o príncipe de lume ou
Roxelio e a couza, nos que se atopa un importante protagonismo da voz narrativa, a mestura “natural” de fantasía e realidade
cotiá ou uns personaxes infantís, caracterizados pola súa capacidade de iniciativa e autonomía. Por outra parte, detense no
comentario das historias de medo de Cando petan na porta pola noite (1994), que é un claro exemplo da utilización das
técnicas propias da narrativa oral na literatura de autor; e de A chave das noces (1987), na que se decanta polo xénero policíaco.
Remata citando outros dos seus títulos e referíndose á última misiva de Catro cartas, que está dirixida ao lectorado co que
quere seguir conversando, compartindo reflexións e convidándoo a recorrer xuntos “un treito de camiño feito polo vieiro que
nos conduce a nós mesmos”.

______, “Gloria Sánchez. O home do impermeable amarelo”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno
2000/2001, p. 76.
Fai certos comentarios sobre esta obra (2000), na que nas súas brevísimas historias completas, mínimos relatos como poemas,
“latexa o eco do ‘verbo’, da palabra primixenia que crea, que transforma, que fai xurdir o que non existía pero que aí está
despois de ser enunciado”. Así mesmo, sinala que Gloria Sánchez despoxa a linguaxe de todo inútil artificio e que a economía
da expresión está aquí en función da maior eficacia comunicativa. Por último, salienta a esmerada edición e o extraordinario
traballo do ilustrador Miguel Calatayud, que parece ter conseguido coa autora unha completa identificación, enriquecendo cada
unha das historias con debuxos tan fermosos.

______, “Milagros Oya. A vinganza da mancha”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001,
p. 79.
Comenta que Milagros Oya retoma nesta obra A vinganza da mancha (2000) fórmulas narrativas xa coñecidas que inciden na
mestura de fantasía, medo e certas doses de humor, como transfondo dunha aventura protagonizada por rapaces. Neste caso,
opina que o relato parece máis artificioso ca fantástico e que un comezo un tanto forzado pretende introducirnos sen éxito
nunha atmosfera de inquietude e opresión que vén suxerida sobre todo polas reiteradas manifestacións da voz narradora neste
sentido, feito que volve acontecer no desenvolvemento da historia. Tamén indica que na historia aparecen certas referencias
culturais que non están ben artelladas e que o recurso de rematar unha historia fantástica como producto dun soño ou
alucinación é pouco orixinal.

______, “Carlota, a marmota”, CLIJ, nº 138, “Libros”, maio 2001, p. 58.
Comeza dicindo que é un libro-álbum de coidada edición. Dá unhas notas argumentais e salienta deste libro de Miro Villar
publicado no ano 2000 a súa forma versificada en estrofas de sete versos que “repiten exactamente la misma estructura a lo
largo del cuento, con lo que consiguió ritmo y musicalidad”. Tamén salienta as paronomasias, as anáforas, o humor e as
ilustracións de Enjamio.

______, “Capitán Araña”, CLIJ, nº 138, “Libros”, maio 2001, p. 68.
Define esta obra de Rafael Lema publicada no ano 2000 como un “relato de aventuras en el tránsito del siglo XVIII al XIX con
el mar como escenario”. A seguir, reflicte unhas notas argumentais, o contexto histórico no que se desenvolve ou as débedas
literarias, para rematar salientando como valores do libro: a figura do capitán e a coidada localización de escenarios
recoñecíbeis da costa galega.

______, “Nube de neve”, CLIJ, nº 139, “Libros”, xuño 2001, p. 61.
Salienta desta obra, publicada no ano 2000, de Xabier P. Docampo, a “paranomasia” do título que predispón para a historia que
se conta. Unha historia “tan seriamente divertida, tan cotidianamente fantástica, en la que la palabra tiene un importante
protagonismo”. A seguir, conta o argumento e finaliza cunha referencia ás ilustracións, das que di que sorprenden pola forza da
cor e polos orixinais encadres.

______, “A máscara de Palma”, CLIJ, nº 139, “Libros”, xuño 2001, p. 69.
Comeza describindo o argumento da obra de Fina Casalderrey publicada no ano 2000 e baseada na maduración da protagonista,
na que se salienta a complexa utilización do punto de vista narrativo, e remata dicindo que “La autora muestra en esta obra su
capacidad para crear personajes y ambientes”.

______, “Galicia: una LIJ consolidada”/”Galicia: unha LIX consolidada”, CLIJ, nº 141, “Panorama”,
outubro 2001, p. 39-47/48-54.
Comeza a estudiosa desfollando obras que considera axudaron nos últimos meses a esta consolidación. Fala de Chinto e Tom,
premio Lazarillo 2000, de Gloria Sánchez; de Manual de instruccións para querer a Irene, de Carlos Mosteiro, gañador do
Premio Abril; refírese á colección Merlín que celebrou o número 100 coa publicación de tres títulos colectivos: Un saquiño de
contos, Contos para levar no peto e Historias para calquera lugar, nos que “colaboran un bo número de prestixiosos
creadores”. Dá a benvida á editorial santiaguesa Madame Mir e logo pasa a dar unha ollada xeral ás demais publicacións
agrupándoas en cada grupo de idade (lectores de imaxes, lectores de 7 a 12 anos, de 12 a 14 ou maiores de 14). Salienta as
editoras que publicaron, ao seu parecer, os mellores títulos. Finaliza afirmando que a LIX en Galicia e en galego “continúa
estable na liña de calidade e interese que a veu caracterizando nestes últimos anos”. Fíxase en que a narrativa segue a ser o
xénero máis cultivado e o que ofrece un amplo abano de temáticas, unha gradación do fantástico ao real seguindo os tramos de
idade. Lamenta a desaparición de Golfiño.

______, “O home do impermeable amarelo”, CLIJ, nº 143, “Libros/Novedades”, novembro 2001, p.
76.

Comeza salientando a “calidad de escritora y su capacidad para hacer planteamientos innovadores” que demostra Gloria
Sánchez en O home do impermeable amarelo (2000). Di que en cada relato dá unha “visión nueva e insólita sobre las cosas
cotidianas”. Salienta nesta obra “analogías inusuales, las relaciones subjetivas con el entorno, la fuerza sugeridora de la
palabra”, ata chegar a pensar que estamos diante dunha “greguería desarrollada”. Ademais da palabra creadora que considera a
auténtica protagonista do libro tamén salienta as imaxes que participan no mundo innovador e poético da obra.

Fernández Paz, Agustín, “Miro Villar. Carlota, a marmota que non podía durmir”, Revista Galega do
Ensino, “O pracer de ler. Literatura infantil e xuvenil”, nº 30, febreiro 2001, p. 169.
Tras expoñer o fío argumental da obra de Miro Villar, presenta a obra como merecedora de grandes eloxios. Louva tanto
o enxeño e o humor do texto coma a imaxinación e a perfección das ilustracións.

______, “Arnold Lobel. Contos de ratiños”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura
infantil e xuvenil”, nº 30, febreiro 2001, p. 170.
Presenta a obra como un clásico da literatura infantil. Salienta o coidado da edición. Louva tamén a perfección e sinxeleza dos
contos. Así mesmo, alude á maior complexidade das ilustracións.

______, “Xavier López Rodríguez. Catro pitas”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura
infantil e xuvenil”, nº 30, febreiro 2001, p. 170.
Tras ofrecer un resumo da historia narrada, salienta a sinxeleza, o humor e a tenrura desta obra. Remata aludindo ás axeitadas
ilustracións que acompañan o texto.

______, “Xabier P. Docampo. Nube de neve”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura
infantil e xuvenil”, nº 30, febreiro 2001, p. 171.
Tras expoñer o fío argumental, sinala a mistura na narración de elementos fantásticos e elementos cotiáns. Así mesmo, presenta
as ilustracións como un “brillatísimo complemento” ao text o.

______, “Antonio García Teijeiro. Palabras envoltas en cancións”, Revista Galega do Ensino, “O pracer
de ler. Literatura infantil e xuvenil”, nº 30, febreiro 2001, p. 171.
Presenta a obra como un “interesante experimento literario”. Salienta a mistura de música, poesía e narración sobre os que se
artellan os breves relatos. Valora positivamente tamén as ilustracións de Xosé Cobas.

______, “Xosé A. Neira Cruz. Os ollos do tangaleirón”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler.
Literatura infantil e xuvenil”, nº 30, febreiro 2001, p. 172.
Ofrece un resumo do argumento, e presenta a obra como “unha atractiva novela de aventuras”. Salienta tamén a presencia tanto
da ironía como dos elementos propios deste xénero.

______, “Marilar Alexandre. Castelao segundo Rañolas”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler.
Literatura infantil e xuvenil”, nº 30, febreiro 2001, p. 172.
Comeza referíndose ao contido e aos obxectivos do libro. Cualifica a obra de espléndida. Sinala, ademais, a utilidade que este
relato ten para calquera lector.

______, “J. R. R. Tolkien. O Hobbit”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura infantil e
xuvenil”, nº 30, febreiro 2001, p. 173.
Salienta a importancia de Tolkien na literatura mundial. Presenta esta obra como unha “lectura fascinante” para calquera lector.
A continuación, resume os acontecementos narrados.

______, “Alexandre Dumas. Os tres mosqueteiros”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler.
Literatura infantil e xuvenil”, nº 30, febreiro 2001, p. 173.
Comeza salientando a sona que acadou esta novela. Chama a atención tamén sobre a traducción de Darío Xohán Cabana. Tras
expoñer brevemente o fío argumental, presenta como un pracer a lectura da obra.

______, “Ánxeles Ferrer. Os señores meses”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura
infantil e xuvenil”, nº 31, maio 2001, p. 203.
Presenta a obra como interesante, ofrecendo diversa información sobre a historia narrada. Salienta a importancia das
ilustracións. Remata definindo o libro como un “álbum brillante”, axeitado para iniciarse na lectura.”

______, “Maurice Sendak. Onde viven os monstruos”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler.
Literatura infantil e xuvenil”, nº 31, maio 2001, p. 204.
Cualifica o libro de “clásico”. Salienta a sinxeleza dos feitos narrados e a beleza das imaxes. Remata louvando a descrición que
ofrece do mundo interior da infancia.

______, “Xoán Babarro. Lobo, lobo”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura infantil e
xuvenil”, nº 31, maio 2001, p. 204.
Tras resumir o argumento, salienta o humor e a imaxinación que contén o conto. Louva tamén a expresividade das ilustracións
de Suso Cubeiro.

______, “Patxi Zubizarreta. Magali por fin o sabe”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler.
Literatura infantil e xuvenil”, nº 31, maio 2001, p. 205.
Expón o fío argumental do relato, sinalando, a continuación, a “difícil sinxeleza” da linguaxe empregada. Salienta tanto a
emotividade que transmite a historia coma o acerto das imaxes que acompañan ao texto.

______, “Magdalena de Rojas. ¡Hip-Hip Hurra!”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura
infantil e xuvenil”, nº 31, maio 2001, p. 205.
Tras salientar a excepcionalidade dos textos dramáticos dentro da literatura infantil, ofrece un resumo da historia narrada. Fai
fincapé tamén na conexión da obra cos contos tradicionais e na presencia de elementos humorísticos.

______, “Paco Martín. Medio burato”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura infantil e
xuvenil”, nº 31, maio 2001, p. 206.
Informa dos acontecementos narrados, concedendo especial atención ao xeito de contalos. Así, louva tanto a presencia de ironía
coma a riqueza da linguaxe empregada.

______, “Carlos Casares. Un polbo xigante”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura
infantil e xuvenil”, nº 31, maio 2001, p. 206.
Resume os feitos narrados e eloxia, a continuación, a mestría de Casares na creación dun texto “engaiolante”. Louva as técnicas
narrativas empregadas e a ironía, reforzada ésta coas ilustracións.

______, “Gloria Sánchez. O home do impermeable amarelo”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de
ler. Literatura infantil e xuvenil”, nº 31, maio 2001, p. 207.
Ofrece o argumento do relato que abre e pecha a obra recensionada. Relaciona as his torias narradas coas greguerías de Gómez
de la Serna, coas fábulas e coas creacións poéticas. Menciona tamén a orixinalidade das ilustracións de Miguel Calatayud.

______, “Antonio García Teijeiro. O que ven os ollos dos nenos”, Revista Galega do Ensino, “O pracer
de ler. Literatura infantil e xuvenil”, nº 31, maio 2001, p. 207.
Resalta o lirismo do libro, así como a confrontación entre realidade e esperanza representada polos dous protagonistas. Remata
eloxiando os debuxos de Fino Lorenzo.

______, “Las palabras para nombrar el mundo”, CLIJ, nº 140, “Los 100 del siglo XX”, xullo/agosto
2001, pp. 47-48.
Para recensionar a obra Os soños na gaiola, de Manuel María, obra que figura na lista dos cen libros do século XX, Agustín
Fernández Paz fai un percorrido pola situación da LIX galega nas décadas dos 60 e 70 e logo explica a xénese de Os soños na
gaiola e a súa vixencia na actualidade. Unha obra que se publicou no ano 1968 nunha edición non venal, que no 1972 edita
Celta, que no 1978 foi musicado e publicado nun LP por Suso Vaamonde e que no 1990, cunha revisión a fondo do autor, saíu
en Xerais a edición cualificada de definitiva. A seguir, analiza a obra en si, comeza referíndose a que foi creada consciente da
necesidade dunha poesía pensada para o lectorado máis novo, descríbese a estructura e temática da obra para rematar
salientando a elección dos termos, a débeda coa transmisión oral e, sobre todo, a súa condición de texto pioneiro.

Freire, Xosé Manuel, “Un autor optimista”, Guía dos libros novos, nº 25, “Literatura infantil e xuvenil”,
xaneiro 2001, p. 28.
Debúllase a novela As cousas claras (2000) coa que Xosé A. Neira Cruz acadou o Premio Merlín O recensionista considera que
este libro “foxe intencionadamente do fantástico para se asentar na realidade” e que teoriza sobre a vida e mais sobre a súa
imprevisibilidade. Tamén indica que é unha novela honesta, sen simboloxía que agocha a verdade e que retrata un caso real da
apertura dunha sex-shop a carón dun colexio en Vigo.

______, “Investigación detectivesca”, Guía dos libros novos, nº 29, “Literatura xuvenil”, maio 2001,
p. 28.
O crítico achégase a Folerpas (2000), de An Alfaya, e declara que estamos perante unha novela de aprendizaxe, de
adolescentes en tránsito cara á vida adulta, que presenta varias liñas narrativas que rematarán converxendo. Indica que se asenta
na dicotomía, habitual na nosa literatura, entre a Galicia rural e a urbana. Como personaxes máis interesantes, amenta a
Apolinar, gardián das tradicións rurais, e ao Folerpas, un vagabundo por iniciativa propia que gozou anteriormente de
integración plena na sociedade urbana. Destaca tamén a historia de amor entre Rosa e Calo, o fillo do taberneiro. Por outra
banda, relaciona esta obra coas series de aventuras de grupos de mozos e apunta que An Alfaya

podería principiar unha serie de misterio, a partir de Folerpas, aproveitando o tirón da traducción de parte da obra de Agatha
Christie.

Gaspar, Silvia, “Crítica do optimismo”, Anuario de Estudios Literarios 1999, “Panorámicas”, febreiro
2001, pp. 169-174.
Analiza a producción da literatura infantil e xuvenil de 1999 indicando, de entrada, que acadou un maior número de títulos, que
cubriu todos os xéneros e bandas de idade. Entre as tendencias que observa, apunta a estratificación en función da idade (ao
lado dunha certa indefinición en coleccións), a saída de obras da literatura universal adaptada e o aumento de materiais
complementarios. Tamén salienta a recuperación da poesía e a importante reaparición do teatro. A continuación, fai un repaso
da nómina de autores e fala da especialización editorial: Kalandraka no campo dos prelectores, Galaxia nos ciclos medios e
Xerais no sector xuvenilust. Finalmente, ao lado da calidade na banda dos prelectores, fala do risco de perder calidade en aras
da cantidade, por exemplo, naquelas obras de trama de tipo estudiantilust. Por iso, reclama unha ollada crítica nos orixinais
galegos e na funcionalidade dos libros.

______, “Ana Mª Fernández. Bastón, Bombín e Bombón”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno
2000/2001, p. 73.
Despois de referirse ao argumento desta obra de Ana Mª Fernández publicada no ano 2000, comenta que esta historia, que
contra o final deixa albiscar o seu obxecto, resulta “algo errática e absurda”, incluso para a mente “animista” do

lectorado ao que vai dirixida. Comenta que presenta unha lingua “correcta e accesible”, pero que non se atopa entre o “máis
feliz” da producción desta autora.

______, “Xoán Babarro. Lobo Lobo”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p. 73.
Sinala que cómo é habitual, Xoán Babarro presenta nesta obra (2000) unha historia “rimada, iconoclasta e divertida”. Alude ao
seu argumento e comenta que a historia, pese á súa brevidade, “fai gala dun sincretismo no que se mestura o referente clásico co
popular, á vez que enxergamos contra o final unha voz que xoga co papel do autor-manipulador de situacións en diálogo co seu
lector”. Tamén indica que o autor e ilustrador imbrican os seus traballos nun glosario en forma de ideograma rimado e achegan
unha biografía versificada.

______, “Xosé Miranda. Lúa e os nubeiros”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001,
p. 77.
Sinala que con esta obra publicada no ano 2000 Xosé Miranda se estrea na producción infantil, conservando nelas algunha das
claves da súa creación e labor investigador na tradición fantástica, aos que xunta outros compoñentes procedentes da literatura
universal (Carrol, Stevenson, O mago de Oz, Peter Pan...). Comenta que todas estas achegas se funden nun relato de aventuras
incesantes e fantásticas que, pese ao bo oficio de Miranda, resultan algo abigarradas e densas para un lector pouco avisado.

______, “Fina Casalderrey. A máscara de Palma”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001,
p. 78.
Trala saída de A máscara de Palma (2000), mostra a súa sorpresa e curiosidade sobre a maneira de cómo se está tratando
o tema cubano e apunta que lle resulta abraiante que a “ben aprendida lección anticastrista constitúa a materia nutricia para uns
lectores xuvenís que descoñecen, de seu, calquera outro momento da historia cubana”. Desta maneira, pregúntase se
“disidentes, xineteiras, funcionarios indolentes e toda unha corte dos milagres non responden máis ca a un tópico literario
conxuntural para unha visión superficial, prematuramente occidentalizada para unha sociedade coma a nosa, que aínda ensaia a
democracia”.

______, “An Alfaya. Folerpas”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p. 79.
Afirma que An Alfaya presenta en Folerpas (2000) unha narración seguindo o esquema universal da “panda” vacacional,
ademais de comentar que se trata dunha obra que elabora temas como a solidariedade e tolerancia e introduce un asunto raiano
na ciencia ficción, a moderna alquimia. Así mesmo, indica que o relato queda lastrado polo recitativo do Folerpas e que,
posibelmente, merecerían máis coidado os protagonistas xuvenís, descritos con riscos en ocasións superficiais pero que
deberían chamar de seu a atención do lector.

______, “Xosé A. Neira Cruz. Os ollos do tangaleirón”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno
2000/2001, p. 79.
Comenta que, rompendo coas súas anteriores entregas xuvenís, o autor santiagués explora nesta obra (2000) os lindeiros da
fantasía nun sorprendente relato de aventuras no mundo contemporáneo. Alude ao seu argumento e sinala que a presencia de
temas colaterais, como son a reivindicación da disidencia ou a defensa do medioambiente, poñen o contrapunto realista a unha
fabulación que xoga a romper os códigos da realidade mesmo co epílogo, un extenso agradecemento do autor a quen lle ofreceu
as fontes científicas, e cunha selección de páxinas web para a consulta de curiosos.

______, “Panorámica da literatura infantil e xuvenil”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000,
“Panorámicas”, decembro 2001, pp. 263-266.
Aborda o escenario da literatura infantil e xuvenil de 2000 dende a convicción da súa estabilidade en
termos editoriais e na súa función no sistema literario galego. Daquela, observa que o panorama de
creación se repite en liñas xerais, cunha alza no número de publicacións que segue a ter na poesía e no
teatro cifras deficitarias. En canto a nomes, coexisten os novos cos autores consolidados e confírmanse as
andainas de An Alfaya e Neira Cruz. No apartado de series ou coleccións, certifica certas dificultades
editoriais que só salvou Isabel Freire coa serie dos contos do peixe Glub. Así

mesmo, confirma a tendencia da aparición de obras de difícil catalogación, como Un polbo xigante, de Carlos Casares, e A
memoria das árbores, proxecto de Kalandraka e a Orquestra Sinfónica de Galicia que lle merece maior detemento. Por outra
banda, explica a liña de literatura “carrolliana” que ve continuada neste ano con Lúa e os nubeiros, de Xosé Miranda, e
Matapitos.com, de Gloria Sánchez, e as correntes máis anecdóticas de literatura de contido ideolóxico e as de consumo rápido.
Así mesmo, analiza a estructuración de espacios, como no referente á adaptación e recuperación de contos populares e clásicos,
á reedición e á literatura para adolescentes. Por xéneros, nota un lixeiro aumento en poesía e teatro e a aceptación por parte da
crítica da banda deseñada. Por todo isto, augura unha etapa dourada no que aumente a cualidade e na que, se cadra, este
segmento literario tire da edición galega na súa totalidade.

Gomes, José António, “Ánxeles Ferrer. Os Señores Meses”, Malasartes. Cadernos de literatura para a
infância e a juventude, nº 5, “Livros em Língua Galega”, abril 2001, p. 29.
Breve comentario da obra de Ánxeles Ferrer, Os señores meses (2000), da que o crítico portugués destaca que é unha obra
concebida por unha ilustradora que tamén fai o texto, e na que a través dun texto poético achega ao lector a cada un dos meses
do ano. Salienta a humanización en versos cunha sinxela linguaxe poética e metafórica que se complementa cunhas ilustracións
“expressivas e poéticas, tornando o livro um objecto agradável de se ver”.

Gómez, Lupe, “Nenas preciosas que soñan”, Fadamorgana, nº 7, “diario de morgana”, inverno
2000/2001, p. 90.
Dunha maneira literaria e subxectiva Lupe Gómez, autora da que se ofrece unha bibliografía selecta, fala do que son as fadas,
dela mesma e de Morgana.

Gracián, Ánxela, “Darío Xohán Cabana. Inés e a cadela sabia”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”,
inverno 2000/2001, p. 75.
Fai un resumo do argumento do volume (2000) e comenta que o texto é un relato ao modo tradicional, “correcto e ben
artellado”, que narra as relacións entre nenos e animais, algo xa moi narrado nos contos infantís. Así mesmo, indica que
o seu autor recorre a eses recursos que el manexa con mestría: a capacidade de caracterización e profundización psicolóxica, a
soltura no manexo do idioma, a gracia para argallar rimas e a facilidade de tirarlles gracias ás anédotas máis sinxelas.

______, “Xavier López Rodríguez. Catro pitas”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p.
75.
Despois de referirse ao argumento deste volume (2000), no que se relata a historia protagonizada por catro galiñas ás que lles
roubaban os seus ovos, indica que o seu ton é bastante acertado, pois transmite as inquedanzas existentes nunha “mente” de
galiña e fáinolas críbeis. Tamén indica que nesta obra xorden motivos variados, como son o ánimo xuticeiro das galiñas, a
solidariedade ou a impotencia, que cobran sentido ante a marcha dos feitos e a sorpresa que estes provocan “nunha trama
artellada con certa gracia”.

______, “Xan López Domínguez. A princesa e o dragón”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno
2000/2001, p. 76.
Sinala que o tema desta obra (2000) é o teatro dentro do teatro, é dicir, “o diario dunha rapaza que conta a súa primeira
experiencia teatral na escola”. Detense na explicación do argumento e afirma que a obra remata cunha reflexión un tanto banal
da protagonista sobre os propósitos de emenda da obra do ano que vén, ademais de, nun intento filosófico de penetrar na
esencia de todo espectáculo, preguntarse sobre o teatro en si mesmo e a diversión que este conleva. Finalmente, indica que, a
pesar de ser unha apaixonada do teatro porque cre que ten ese don máxico da fascinación, non acaba de ver ónde está o sentido
deste texto, que non ten interese como narración de ficción, aínda que sexa sinxela e estea dirixida a un público de pouca idade.
Pola contra, sinala que as ilustracións son máis expresivas.

______, “Ana Mª Fernández e Xoán Babarro. Contos do reino de Mamoranguá”, Fadamorgana, nº 7,
“Novidades”, inverno 2000/2001, p. 78.
Comenta que todos os relatos que conforma este volume (1999) pertencen ao diario dun afoutado
xornalista e transpórtannos a lugares afastados e exóticos. Así, a selva amazónica, as pradeiras americanas
ou Chiapas son os lugares aos que nos fan viaxar con palabras moi literarias, no sentido ortodoxo do
termo: “presentación do aspecto fermoso e emotivo das cousas, baseado en imaxes extraídas de sutís
relacións entre os obxectos, contadas á vez cun ton suxestivo e

musical”. Alude ao argumento dos relatos e apunta que tamén aparecen outros temas como son o misterio
da pintura, a amizade, o amor ou a loita pola xustiza. Por último, indica que os autores percorren a
historia para presentarnos voces anónimas e que a melancolía acaba por anegar os relatos e é a
responsábel de que esa realidade se nos presente tinxida de metafísica.

Iglesias González, Xaime, “O engado dun persoeiro”, Bululú. A revista dos títeres, nº 0, “O Personaxe”,
verán 2001, pp. 19-29.
Ver Iglesias González, Xaime, Barriga Verde, un persoeiro con engado, no apartado VII. 5. 1. Monografías, biografías,
crónicas e libros colectivos deste Informe.

Leis, Mayte, “Eloy Martos Núñez, José Mª Corrales Vázquez, Arturo González e Sara Moreno Valcárcel
(ed.). Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil: Historia Crítica de la Literatura Infantil e
Ilustración Ibéricas”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p.
87.
Comenta que neste volume (2000) se recollen máis de 70 colaboracións que se ocupan da producción literaria, tanto escrita
coma gráfica, nas varias linguas oficiais da península. Sinala que se complementan con estudios sobre a prensa para nenos, a
función das bibliotecas coma transmisoras do libro aos rapaces, con diversos proxectos educativos que parten da obra literaria e
con diferentes actividades e exposicións. Así mesmo, apunta que moitos dos autores son creadores que reflexionan sobre o
propio traballo ou o dos seus colegas.

López Silva, Inma, “Narrativa de aventuras: heroes, efectos especiais e cibermundos”, Fadamorgana, nº 7,
“Novelas para [sobre]vivir aventuras”, inverno 2000/2001, pp. 52-60.
Parte da definición de cronotopo de M. Bakhtin para falar da novela grega e da novela de aventuras, que se inaugura nos séculos XVIII
e XIX e que presenta unhas características esctructurais e formais propias. Sinala que o século XX, coa ollada escéptica e antiheroica
vertida sobre o ser humano, traslada esa visión a un determinado tipo de literatura que procura no lector un espertar distanciador e
anticatártico que o debruce ante as contradicións e fatalidades humanos. A seguir, expón que son tres as vías de diversificación do
xénero narrativo de aventuras nas tres últimas décadas do século

XX: a tendencia a relacionar o xénero de aventuras coa literatura infantil e xuvenil; a simbiose co xénero fantástico; e as
produccións audiovisuais. Refírese ao feito de que o receptor infantil e xuvenil é o consumidor preferido polos productores do
xénero de aventuras e ás introduccións que o sistema literario galego fixo da temática e esctructura de aventuras. Tamén
comenta que a literatura infantil e xuvenil galega presenta certa tendencia ao emprego da estructura máis clásica de aventuras e
aconsella que neste momento transicional, que está vivindo a literatura galega no relativo á consolidación e reestructuración de
xéneros, se debe seguir de preto a posición dos xéneros narrativos caracterizados por un marcado esquema estructural que en
sistemas normais se erixen en catalizadores dos principais movementos nos niveis de producción, consumo e mercado.

Martín, Paco, “A necesidade da aventura para vivir”, Fadamorgana, nº 7, “Novelas para [sobre]vivir
aventuras”, inverno 2000/2001, p. 37.
Neste artigo moi persoal, Paco Martín comenta que cando seus pais estaban criando os seus catro fillos nunha época de
escaseza material e tristura intelectual, estaban vivindo unha aventura, sen saber que ela mantiña aceso o lume da ilusión e as
esperanzas nos maiores. Tamén sinala que por medio das persoas máis vellas, o cine e algúns cómics podían verse neles e deles
aprendían a imaxinar, ata que apareceu a literatura e foi marabilloso, pois a palabra enchía todos os ocos e aclaraba á vez todas
as dúbidas. Indica que lendo un era parte esencial do proceso e, dentro del, non era máis pequena a súa axuda na autoría do
texto. Finalmente, incide en que a palabra abonda para satisfacelo todo porque permite “que sexas ti mesmo quen acabe de
enche-las regañas e así conseguir unha feitura perfecta”.

Miranda, Xosé, “¿Por que escribir sobre piratas?”, Fadamorgana, nº 7, “Novelas para [sobre]vivir
aventuras”, inverno 2000/2001, pp. 42-44.
Recoñece que cando era un neno e aínda un rapaz descoñecía a existencia de piratas e bandoleiros galegos, ademais de referirse
á creación de novelas de aventuras baseadas no que lle puido acontecer aos nosos devanceiros. Considera que a mellor maneira
de sobrevivir e compartir espacio co audiovisual é roubándolle armas e fixándose moi ben nas historias que lle interesan á
xente. Asemade, cre que as historias son sempre as mesmas, que non varían máis ca nas formas, e cita unha serie de
videoxogos, películas ou series televisivas que están cheos de piratas, bandoleiros e pantasmas. Por outra parte, declara que non
despreza a literatura realista, aínda que comenta que a forma canónica da literatura comprometida non ten porque ser o
realismo, que o lector quere vivir outras vidas e que hai que sacar historias tanto do prensente coma do pasado e futuro.
Finalmente, achega unha serie de razóns polas que considera obvio escribir sobre o pasado ou o futuro, xa que moitas veces é a
mellor maneira de falar do presente.

Mosteiro, Xosé Carlos, “Xosé Carlos Mosteiro”, CLIJ, nº 141, “Tinta Fresca”, setembro 2001, pp. 37-39.
Como é habitual nesta sección o personaxe ten que falar de si mesmo, dáse unha bibliografía del e reprodúcese un texto. Neste
caso, Xosé Carlos Mosteiro di que sabe pouco del, recorda que naceu en San Andrés de Xeve (Pontevedra) en 1956, un xoves 3
de novembro e que a súa infancia foi feliz dentro da pobreza, reproduce recordos da súa infancia, da súa nai, de personaxes do
seu mundo infantil e da súa marcha a Salamanca a estudiar aos Escolapios. Recorda as radionovelas da SER e cre que foron as
que o incitaron a escribir. Pasa logo aos seus estudios superiores, anos de vertixe: Maxisterio, a Escola, moitos lugares
diferentes en poucos anos e remata con Lourdes, A Pobra do Caramiñal e dous fillos, Xoán Silverio e Antía. A narración que
acompaña esta autobiografía titúlase “A segunda hora da tarde” e nela cóntanse as trastadas de Hadrián na clase de dona
Leonor, unha mestra maior que imparte Sociais na segunda hora da tarde. Distraído cos compañeiros é interrogado pola mestra
pero non lle sabe contestar de qué estaba a falar e responde o que un compañeiro lle di pero mal entendido, o que provoca o
estourido das gargalladas da clase, a súa vergoña e un pouco máis de odio cara a mestra, descargado nun debuxo grotesco que
irá pasando de compañeiro en compañeiro.

Neira Cruz, Xosé Antonio, “Xabier P. Docampo. O narrador antigo”, Fadamorgana, nº 7, “entrevista”,
inverno 2000/2001, pp. 18-20.
Xabier P. Docampo comeza falando dos elementos que o determinaron: a súa fascinación pola obra de Stevenson; o seu pai,
que foi un “contador de contos”; a súa nai, a quen lle debe todas as palabras; e a súa muller, que é a quen llas dedica. Refírese
ao camiño nada atinado que se está seguindo na recuperación da tradición oral e denuncia a necesidade de que a LIX transmita
valores, pois considera que hoxe se busca que os nenos entendan ben o que len e óbviase a realidade de que a lectura é unha liña
de formación, non de entendemento. Apunta que a LIX galega vai perdendo “alento galego” e que, aínda que o número de
falantes novos cae, tamén se está a crear un grupo cada vez máis numeroso de falantes novos concienciados, orgullosos e
comprometidos. Tamén sinala que sería capaz de citar unha lista ampla de escritores de LIX que están a facer unha literatura
“antiga” ou de calidade, que interesan máis aos lectores do que se pensa. En relación co guión que está a escribir para unha
película que se vai facer sobre unha novela súa inédita, alude ás relacións existentes entre estas dúas artes. Finalmente, indica
que non cre que na LIX os autores se teñan que pór na pel do neno para escribir para o lectorado miúdo, aínda que é obvio que
constrúen coa memoria que teñen da súa infancia.

______, “Xan López Domínguez. A Princesa e o Dragón”, Malasartes. Cadernos de literatura para a
infância e a juventude, nº 5, “Livros em Língua Galega”, abril 2001, p. 28.

Comeza facendo un percorrido pola exitosa traxectoria do autor, tanto no eido da creación coma da ilustración, destacando obras
como A lagoa do Espantallo (1990) e centrándose nunha das súas últimas entregas A Princesa e o Dragón (2000), editada pola
editorial barcelonesa Casals, da que, ademais de considerar que debería ter unha clasificación para lectores autónomos fronte á
de primeiros lectores que lle outorgou a editorial, nos achega ao contido do que sinala que xira arredor da posta en escena dunha
peza teatral por un grupo de nenos, que nos relata unha das nenas protagonistas, e na que suceden cousas extrañas pero que
quere ser unha lección de que todo na vida ten que ser encarado dende o seu lado positivo. Remata destacando que é unha
historia sinxela, con moito sentido do humor e ben articulada, e tamén a axilidade das ilustracións do propio autor, donas de
identidade propia.

Nogueira, Mar, “Un Centro de Documentación para os títeres galegos”, Bululú. A revista dos títeres, nº 0,
verán 2001, pp. 7-10.
Artigo arredor da creación dun Centro de Documentación especializado nos títeres, para o que explica os pasos que se teñen
que dar coa documentación que chegue a el ata a súa incorporación ao fondo documental que nace con vocación de conservar a
historia desta arte en Galicia. Indica que tanto a revista Bululú como o Centro de Documentación son dúas iniciativas
dependentes do Igaem e impulsadas a petición de Unima Galicia, o colectivo que representa aos profesionais dos títeres, co que
buscan dignificar a súa actividade a través da conservación da súa historia. Explica pormenorizadamente os pasos que se teñen
que seguir comezando pola localización, para a que pide a colaboración dos profesionais e das institucións e asociacións; segue
pola adquisión en diferentes formas, a conservación que conlevará en moitos casos a restauración e mantemento, a catalogación
e logo documentación, así como a dixitalización, a almacenaxe e finalmente a difusión dos fondos para o seu coñecemento.
Remata recoñecendo que é un traballo de cara ao futuro co que non só se quere conservar a historia dos títeres senón tamén das
artes escénicas.

Obiols, Núria, “La cebra Camila”, CLIJ, nº 134, “Libros”, xaneiro 2001, p. 49.
Comenta a obra de Marisa Núñez A cebra Camila (1999), a partir da súa traducción ao castelán realizada pola propia autora no
ano 2000. Comeza dando unhas notas argumentais nas que salienta aquelas que lle fan concluír dicindo que se trata dun conto
sobre ritos de iniciación e xenerosidade acompañado dunhas “vistosas” ilustracións. Recorda que oilustrador Óscar Villán foi
Premio Nacional de Ilustración 1999 pola obra O coelliño branco, obra que xa comentara Núria Obiols e na que xa salientaba o
estilo innovador e seductor do ilustrador galego “capaz de concentrar la mirada en unos detalles argumentalmente
imprescindibles”.

______, “Tío Lobo”, CLIJ, nº 138, “Libros”, maio 2001, p. 59.
Este conto popular, traducido por Xosé Ballesteros e publicado pola editora pontevedresa Kalandraka no ano 2000, segundo
Núria Obiols é un conto dos de antes con encadeamentos, simboloxía numérica e humor. Resume o argumento e salienta as
ilustracións con notas boterianas de Roger Olmos.

______, “Filiberto e o xastre de sombras”, CLIJ, nº 139, “Libros”, xuño 2001, p. 60.

Desta obra de Benoît Perroud publicado no ano 2000, despois de dar unhas notas argumentais, saliéntase o enxeño da escritura
e do debuxo, sobre todo na cor, na gamma dos marróns, tamén a composición acertada e redonda e finalmente os personaxes,
que segundo Núria Obiols están “exquisitamente retratados”.

______, “A memoria das árbores”, CLIJ, nº 144, “Libros/Novidades”, decembro 2001, p. 62.
Despois de repasar a historia que se conta a partir da peza Enfantillages, de Marcial del Adalid, con este libro-disco di, Obiols,
demóstrase que non hai fronteiras técnicas e que a mestura das técnicas “expresan maravillosamente bien las palabras”.

Pascual, Emilio, “A aventura de ler aventuras”, Fadamorgana, nº 7, “Novelas para [sobre]vivir
aventuras”, inverno 2000/2001, pp. 33-36.
Recolle fragmentos de Menéndez Pidal, Cervantes, Verne ou Bardavío referentes á novela, ao viaxe e á palabra aventura,
concluíndo que non saberiamos dicir se a novela é un espello da vida porque relata “aventuras” ou se a novela é de aventuras
porque conta feitos realmente acontecidos. Sinala que o lector da novela de aventuras comeza a aventura de ler ollándose nun
dobre espello: o do heroe aventureiro e o do camiño percorrido polos heroes viaxeiros, ademais de indicar que por pragmatismo
clasificatorio o concepto de “novela de aventuras” quedou restrinxido a unha especie de subxénero da novela en xeral. A seguir,
presenta o argumento e os ingredientes máis salientábeis de sete novelas, que ilusoriamente lle mandaron escoller coa
pretensión de acoller nese número máxico a historia da novela de aventuras: Odisea, Robinson Crusoe, As viaxes de Gulliver,
Nautilus (Os fillos do Capitán Grant, 20.000 leguas de viaxe submarina e A illa misteriosa), Tom Sawyer, Huckleberry Finn, A
illa do tesouro e Moonfleet. Finalmente, incide en que a vida e a novela de aventuras comparten a viaxe, coma realidade e
símbolo, e sinala que nestes tempos os catálogos de lecturas recomendadas deberían incluír as mellores novelas do xénero,
“porque son xanelas abertas a outros mundos, a outras formas de pensar”.

Quintairos, Xusto, “Algún día”: Premio de Banda Deseñada 2001”, Auria (Revista mensual de
Caixanova), nº 53, “Cómic”, setembro 2001, pp. 36-37.
Infórmase de que Marcos Calo (A Coruña, 1974) foi o gañador do IIº Certame Galego de Imaxe Artística, na modalidade de
Banda Deseñada, así como do Premio Ourense de Banda Deseñada 2001, ao mellor autor afeccionado, galardóns que lle serán
as
entregados no acto de inauguración das XIII Xornadas de Banda Deseñada de Ourense. Reprodúcese a banda deseñada Algún
día –na que tres mozos entran nunha casa abandonada e alí un deles mata a un vello que na agonía lle lembra que “…ti tamén
has ser vello algún día…”– coa que Marcos Calo atinxiu estes galardóns.

Reyes, Paco, “Ramón Caride. O futuro roubado”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001,
p. 77.
Despois de referirse ao argumento desta obra (2000), sinala que as súas ilustracións son de calidade e están colocadas no
momento preciso para dar unha axuda. A seguir, comenta que o libro está escrito con expresión e claridade e que a súa historia
é entretida, pese a que non falte a moralina de case todas as historias futuristas: salientar os defectos da terra e falar con morriña
do ben que se vivirá no futuro.

Rodríguez Barcia, Moisés, “Viaxe de fin de curso á Habana”, Guía dos libros novos, nº 25, “Literatura
infantil e xuvenil”, xaneiro 2001, p. 27.
Artigo centrado en describir o libro A máscara de palma (2000), de Fina Casalderrey. Fálase do seu argumento e trama e
asemade indícase que presenta unha mestura entre a reflexión sobre a política en Cuba e o libro de viaxes –está ambientado en
Pontevedra e La Habana– e que está escrito co habitual estilo realista da súa autora.

______, “O enxebre Hobbit Bilbo Bulseiro. Ás voltas cos nomes comúns e propios na obra de J. R.
R. Tolkien”, Viceversa, nº 6, “Traduccións Xustificadas”, 2001, pp. 255-259.
Faise un especial fincapé na dificultade de traducción dos nomes comúns e especialmente dos nomes propios da obra de
J. R. R. Tolkien The Hobbit (2000), xa que a maioría dos nomes que o autor emprega non teñen un correspondente no galego e
é preciso realizar unha adaptación. Para iso o autor do artigo baseouse en traduccións da obra a outras linguas e dese xeito
resulta máis sinxela a adaptación onomástica tan peculiar desta obra.

Roig Rechou, Blanca-Ana, “Ramón Caride Ogando. O futuro roubado”, Revista Galega do Ensino, “O
pracer de ler. Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, pp. 207-208.
Ofrécese unha breve presentación da traxectoria profesional de Caride Ogando. A continuación, coméntase a relativa autonomía
dos diversos relatos que integran esta obra que forma parte dunha serie literaria con presencia de marcas típicas deste tipo de
relatos. Infórmase, así mesmo, dos feitos narrados, salientando a atención concedida ao tema do progreso científico.
Considérase, ademais, que a obra está escrita “con oficio”. Finalmente, menciónanse os propósitos perseguidos polo autor e
lóuvase a posible continuación da empresa iniciada.

______, “Fina Casalderrey. Unha pantasma branca”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler.
Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 209.
Comézase expoñendo o fío argumental da obra recensionada. Considérase que a novela amosa as principais características dos
escritos de Fina Casalderrey. Saliéntase o feito en que se expón a visión que un neno ten do mundo. Finalmente, sinálase a
defensa de valores como a solidaridade ou o amor, sen caer na moralina.

______, “Agustín Fernández Paz. Aire negro”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura
infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 210.

Preséntase como unha das mellores obras que o autor escribiu dentro da literatura infantil e xuvenil. Ofrécese, ademais, un
resumo dos feitos narrados. Saliéntase a verosimilitude que a narración acada gracias á influencia que exerce tanto a mitoloxía
popular coma outros autores galegos. Finalmente, lóuvase a habilidade constructiva, a riqueza da linguaxe, e o cumprimenteo
do horizontes de expectativas do lector.

______, “Isabel Freire Bazarra. Un susto para Glub”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler.
Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 211.
Comézase sinalando o protagonismo na obra dun personaxe que Isabel Freire xa empregara noutro relato. Desta circunstancia,
dedúcese o propósito da autoura de crear unha serie infantil. Remátase cualificando de “grande acerto” esta idea e louvando,
ademais, o humor, a tenrura, o ritmo, a musicalidade e o léxico destes contos.

______, “Lola Gándara. A escura luz do Tíber”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler. Literatura
infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 212.

Preséntase como unha novela histórica dirixida aos adolescentes. Saliéntase tamén a verosimilitude acadada gracias ao emprego
de acontementos e personaxes reais. Así mesmo, coméntase a inusualidade nesta colección de ilustracións que acompañen o
texto. Finalmente, conclúese que que a obra está “ben escrita”.

______, “Ernst Theodor Amadeus. Contos de Hoffmann”, Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler.
Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 213.
Coméntanse os distintos apartados que integran esta obra, salientando, entre eles, a introducción de Luís Mateo Díez. Ofrécese
un breve resumo do argumento de cada un dos relatos. Faise especial fincapé nas peculiaridades da literatura oral que aparecen
nestes contos. Alúdese tamén á presencia de elementos que engaden humor, ironía, fantasía e medo. Así mesmo, lóuvase a
atemporalidade dende a que se pode valorar a obra.

Rojas, Magdalena de, “Colectivo Crisol. As once damas/O rato da casa e o rato do monte/Mariseldiña/O
sabor dos sabores”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p.
72.
Comenta que estes volumes presentan textos formalmente correctos e máis breves que en anteriores ocasións. A seguir, apunta
que, fronte ao éxito que cabería esperar, xorden dúbidas porque ao lado destes textos con pouca innovación na forma e no
contido, aparecen unhas ilustracións pesadas e planas que non achega nada aos restantes relatos.

______, “Pepe Carreiro. Os Bolechas”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p. 73.
Comenta que Pepe Carreiro escribe, debuxa e deseña esta colección, que forma parte dun proxecto “personalísimo”, no que
redunda no seu “archicoñecido” estilo con recursos que evidentemente domina e nos que parece sentirse “acomodado”. Sinala
que cadran ben as ilustracións, “ese aire chusquiño e festeiro”, co material conceptual das historias, que recollen estampas da
vida diaria dos Bolechas e que foron publicadas no ano 2000.

______, “Sabela Álvarez Núñez. Adiviñas para xogar”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno
2000/2001, p. 74.

Sinala que esta ducia de textos sinxelos agocha unha ristra de pequenos animais concluída coa lúa, o sol e un xirasol de regalo.
Comenta que estamos ante unha certa unidade temática que, no caso das adiviñas, cumpre dunha maneira sutil a función de
axuda cando o texto precisa dalgunha pista a maiores, ademais das ofrecidas nas ilustracións. Tamén indica que fondos lisos de
diferentes cores terman de cada adiviña e da correspondente pista ilustrada e que, nesta ocasión, o volume (2000) presenta
conxuntos de adiviñas para xogar con máis acerto que en anteriores entregas.

______, “Xosé Ballesteros (adapt.). Tío Lobo”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p.
74.
Considera que nin unha coma sobra neste texto de Tío Lobo (2000) e que, coa mesma tranquilidade coa que se viste o lobo
cando a nena protagonista vai chamar na súa porta, o adaptador vai introducindo a lectores ou oíntes no lusco-fusto e na noite
recorrendo a recursos cómicos e axudado das “espléndidas” ilustracións de Roger Olmos. Tamén apunta que a tensión,
sabiamente dosificada, consegue o punto máximo na antesala do colorín colorado co lento e arrepiante achegamento de Tío
Lobo ao cuarto de Carmela, que está ilustrado moi acertadamente.

______, “AA.VV. Colección Plis Plas”, Fadamorgana, nº 7, “Novidades”, inverno 2000/2001, p.
75.

Comenta que se atopa ante a dúbida de se estaremos ante os inicios dunha nova tendencia que se podería denominar “plis plas”,
que presentou no ano 2000 “seis casicontos con pseudomensaxes de argumentos imposibles embalados con moito colorín”.
Tamén sente mágoa porque o bo traballo de ilustración de Alberto García no conto titulado Os galos se vexa contaminado polo
toque “plis plas” de intención didáctica e moralizante que enchoupa toda colección, desatendendo linguaxe, estructura ou forma.

Vázquez, Rafael, “O encontro con Barriga Verde”, Bululú. A revista dos títeres, nº 0, “O Personaxe”,
verán 2001, pp. 30-32.
Lembranza da homenaxe celebrada en Pontevedra como homenaxe a José Silvent, máis coñecido como Barriga Verde, con
motivo dos vintecinco anos da súa desaparición, e á que asistiron Alfonso e Saladina Silvent, dous dos seus fillos. Lembra a
emotividade do acto, dende o discurso de Xaime Iglesias que fixo unha lembranza deste persoeiro fundamental para o teatro
galego, ata as palabras de Alfonso Silvent que evocou a figura de seu pai e o traballo realizado durante toda a vida. Destácase o
labor dun home que traballou convencido da importancia do que facía, do uso da lingua, e reivindica a volta a un labor máis
tradicional dos titiriteiros lonxe da formalidade e culturalización que sofren actualmente.

Vázquez Freire, Miguel, “Kiko da Silva”, Fadamorgana, nº 7, “O ilustrador”, inverno 2000/2001,
p. 4.
Sinala que Kiko da Silva pertence á máis recente xeración de ilustradores galegos, que demostran un raro saber facer, e
considera que isto ten que ver co feito de que xa se comeza a notar a pegada da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, na que
varios deles estudiaron. Comenta que nas ilustracións deste vigués parécelle observar unha consciencia de que non é a precisión
técnica a que fai que unha obra acade valía artística e que o resultado do seu traballo é un mundo de procurado desequilibrio co
que xoga ás veces ao feísmo ou se demora en reiterar tópicos escatolóxicos. Afirma que os dous álbumes que fixo para
Kalandraka, Cando Martiño tivo ganas de mexar na noite de Reis (1999) e A memoria das árbores (2000), son os seus mellores
traballos, especialmente o segundo, no que ofrece unha obra dunha orixinalidade ata o momento insólita na nosa literatura.
Tamén se refire ao seu labor como viñetista e fai unha selección da súa obra publicada, ademais de recoller un breve texto da
súa autoría.

______, “Paco Martín. Medio Burato”, Malasartes. Cadernos de literatura para a infância e a juventude,
nº 5, “Livros em Língua Galega”, abril 2001, pp. 28-29.
Comeza ofrecendo un breve repaso pola traxectoria deste autor, na que sinala a obra Das cousas de Ramón Lamote, tanto por
ter acadado o premio Barco de Vapor en 1985 e, por primeira vez para a literatura galega, o Premio Nacional

de Literatura Infantil en 1986, como por razóns intrínsecas á propia obra, entre as que destaca a forza do protagonista, o
emprego tan singular do humor ou “pelo poético e inteligente uso da fantasia” e sobre todo porque soubo introducir a literatura
para os máis novos dentro da tradición literaria galega, demostrando á vez que era posible dende o propio facer unha literatura
de calidade. Sinala tamén a influencia na súa obra de autores como Álvaro Cunqueiro e Ánxel Fole. Centrado en Medio burato
(2000), destaca desta obra a débeda que ten coas anteriores do autor, salienta o emprego da fantasía nos límites entre o posible e
o totalmente fantástico, achegando algúns trazos do argumento e destacando como marcas habituais no autor o emprego do
humor, a crítica moral ou a exaltación da amizade, da solidariedade e do respecto polo saber. Do estilo sobrancea o coidado no
vocabulario e a transparencia da expresión que facilita a lectura, nunha obra que remata colocando dentro da boa literatura para
os máis novos aos que o autor tivo sempre en conta.

Ventura, Joaquim, “Unha mitoloxía doméstica para os novos”, Guía dos libros novos, nº 29, “Literatura
xuvenil”, maio 2001, p. 26.
A pesar da súa escasa idade, Ventura considera a Neira Cruz como autor consagrado xa que gañou dúas veces os premios
Merlín, 1998 e 2000, e Barco de Vapor, 1997 e 1999. A seguir, afirma que a literatura infantil é un espacio de iniciación á
lectura e que non se debe caer nin no paternalismo nin na súa utilización como ferramenta de culturización. Explica o
argumento da súa obra Os ollos do tangaleirón (2000) e comenta que introduce na trama, como Joan Barril en Tódolos portos
se chaman Helena (2000), as novas formas de comunicación: mensaxes electrónicas, chat... Non obstante, opina que a
narración non está ben ensamblada e pon dous exemplos relativos á utilización da Internet e á excesiva sabedoría da
protagonista nalgúns temas. Así mesmo, critica os erros lingüísticos cometidos no portugués e mais algunha ortografía
reprobábel no relativo aos nomes propios. Ademais censura que na bibliografía se mesturen referencias reais e ficticias.

Vieites, Manuel F., “¿E para cando o teatro infantil do CDG?”, Guía dos libros novos, nº 25, “Teatro”,
xaneiro 2001, p. 29.
Comeza reflexionando sobre a importancia dos espectáculos de marionetas e bonecas en Galicia e a seguir apresenta os
volumes Unha noite no Paraíso. A culpa foi de Mozart. A rúa das balconadas (2000) de Marcelino Santiago, Kukas, e mais
Teatro completo para nenos (2000) das irmás ourensás Dora e Pura Vázquez. Sinálase que ambos os volumes son “sumamente
importantes” para irmos construíndo a historia da literatura dramática galegas para a infancia e a mocidade e que amosan os
posíbeis vieiros para o seu desenvolvemento.

VII. 5. 3. Publicacións en xornais: estudios e recensións

Blanco Rivas, M., “Ra e lebre”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 199, 3 marzo 2001, p. 2. Infórmase de que
este libro está publicado nunha colección, editada en cartoné, sobre Ra e os seus diferentes amigos, da

que están xa na rúa os volumes dedicados ao pato, ao porco e á rata. Sobrancéase ademais a importancia da imaxe e das ilustracións

nesta colección. ______,

“O que ven os ollos dos nenos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 201, 17 marzo

2001, p. 2. Sinálase que conceptos como o mundo, a vida, a paz, os nenos, a tenrura, a amizade e mais o amor teñen acollida na
obra O que ven os ollos dos nenos (2000) con texto de Antonio García Teijeiro e con ilustracións de Fino Lorenzo.

______, “A casa do grilo e a chicharra”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 210, 26 maio 2001, p. 2.

Síntese argumental do libro de Azucena Arias e Xulia Barros, publicado en 2000, na que nos explica que estes dous músicos
empedernidos, o grilo e a chicharra, queren mudar de casa. A partir de aquí comezan as súas negociacións para conseguir o
terreo e un constructor, para o que van aparecendo os diferentes bichos da fraga que lles botan unha man especializándose cada
un deles no que mellor saben facer. É por iso que cada mes de San Xoán fan unha festa conmemorativa de tal acontecemento.

Cabado, Chus, “Cárceres rotos”, A Nosa Terra, nº 980, “Guieiro Cultural”, 29 marzo 2001, p. 28.
Comentario sobre a obra de Ramón Caride Ogando, titulada A incerteza dos paraísos (2000), e editada por Colección Punto de
Encontro, Everest. Destácase a concreción narrativa do autor, lograda pola técnica da suxestión e da economía de efectos e
recursos estilísticos e pola sinxeleza do moi traballado. Dor e humor, tristura e ironía, tenrura e acedume están presenten en
todos os relatos que compoñen a novela. A incerteza dos paraísos é unha crónica da realidade, relatada polo autor de Cea, que
nos fala de cárceres físicos e mentais impostos ao longo da historia (franquismo,....) ao conxunto da humanidade como atranco
para a salvación.

Eiré, Xosé M., “Aventuras medievais”, A Nosa Terra, nº 1000, “Guieiro Cultural”/ “Leituras”, 20
setembro 2001, pp. 23-24.
Ver Villalta, Luís a, As chaves do tempo no apartado I. 1. deste Informe.

García, Rodri, “Cóntame un conto”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 xaneiro 2001, p. 30.
Comeza referíndose ás formas tipificadas coas que comezan os contos clásicos, formas que se repiten en tres dos que se
recollen no libro Contos de Hoffmann (2000), un volume publicado por Xerais, traducido por X. Rodríguez Baixeras e Carmen
Torres París. Recórdanse versionadores xa clásicos: os irmáns Grimm, Andersen e moitos dos seus títulos. Remata con
consideracións de Luís Mateo Díaz reponsábel da “Introducción” do volume, e salientando as ilustracións que acompañan a
cada conto.

Gaspar, Silvia, “Rosalía e Cantares galegos”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un
león”, 19 febreiro 2001, p. 6.
Achega á obra de Rosalía de Castro Cantares Gallegos (1863), explicando brevemente os contidos e estructura da mesma para
os máis pequenos. Ademais de sinalar que está composta por trinta e seis textos, tamén se centra na temática diversa que
recollen, dende situacións costumistas e da vida rural galega, coa posibilidade de facer valoracións, ata os poemas de tipo social
nos que se critica a situación de Galicia. Refírese ao enfoque da obra recollido xa no propio título, no que sinala que xa adianta
o que logo imos atopar: “sobre uns poucos versos de cancións populares Rosalía recrea un texto novo”. Remata reproducindo
algúns versos do primeiro poema da obra.

______, “Galaxia infantil”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un león”, 30 abril
2001, p. 6.
Percorrido pola historia da literatura infantil e xuvenil ligada á Editorial Galaxia que vén de celebrar o seu cincuenta
aniversario. Lembra que nos anos sesenta había escritores que xa publicaban cousas para os rapaces nesta editorial como
Xohana Torres que traduciu e mesmo publicou a súa obra Polo mar van as sardiñas, opción que tamén tomou Carlos Casares
con A galiña azul (1967) ou A laranza máis laranxa de tódalas laranxas (1973) así coma Bernardino Graña con O león e o
paxaro rebelde (1968). Salienta que foi en 1983 cando sae á rúa a colección estrela de literatura infantil e

xuvenil desta editorial que é Árbore e fai un breve repaso dos autores e das obras máis significativas que viron a luz dentro
dela, ademais de sinalar as que ten na actualidade como Costa Oeste, Sete Mares ou Bambán, ademais das series Astérix e a
Biblioteca de Sherlock Holmes.

______, “Manuel Antonio e o mar”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un león”, 19
marzo 2001, p. 6.
Comeza sinalando a coincidencia da presencia do mar nos tres autores máis sobranceiros de Rianxo: Castelao, Dieste e Manuel
Antonio. A seguir céntrase na figura deste último da que destaca a insatisfacción e incorformismo co seu tempo, a busca a
través da poesía da renovación e o seu interese por todos os movementos de vangarda, en especial o creacionismo. Explica
brevemente a concepción deste movemento e como Manuel Antonio o aplica ao mar e o veleiro que representan a vida e o
home, con todas as posibilidades que se abren no seu universo literario. Remata salientando que malia a curta vida do poeta este
deixou varias obras de gran calidade como Con anacos do meu interior, Foulas, De catro a catro e Viladomar.

______, “Vicente Risco”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un león”, 7 maio 2001,
p. 6.

Achega ao papel desenvolvido por Vicente Risco dentro do Grupo Nós como líder e ideólogo da cultura galega que defenderon
no seu momento. Comeza achegándose aos seus comezos interesado por Europa e o esoterismo que o leva a fundar en 1917 a
revista La Centuria, pasa logo ao cambio de rumbo que experimentou co seu ingreso nas Irmandades da Fala un ano despois
onde desenvolve a súa visión de nación e o traballo que desenvolve dentro da revista Nós e o grupo que lle dá nome. Remata
aludindo ao cambio de postura despois de 1936 que o leva ao abandono do nacionalismo.

______, “As outras editoriais”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un león”, 28
maio 2001, p. 6.
Aproximación á presencia da literatura infantil e xuvenil nas editoriais galegas menos involucradas na edición deste tipo de
material como é Ir Indo, que conta coa colección “Contacontos” e na que apareceu Glub contra Blef, de Isabel Freire; Sotelo
Blanco e A Nosa Terra que no caso da primeira mantén unha colección infantil que se considera que mellorou a calidade
mentres que a segunda vén de incorporar o conto popular, e finalmente, bótase unha ollada ás de ámbito estatal
o que favorece a saída de obras galegas noutras linguas e a chegada a esta de obras procedentes doutras como é o caso de Anaya
coa colección “Sopa de libros”, Everest con “A montaña encantada”, Edebé-Rodeira ou Alfaguara-Obradoiro e SM con “O
Barco de Vapor”.

______, “Cabanillas e os mitos galeguistas”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un
león”, 4 xuño 2001, p. 6.
Proposta de traballo para os rapaces a través da vida e obra de Ramón Cabanillas do que comeza por salientar os seus ideais
rexionalistas e as reivindicacións agraristas, dando exemplos da súa defensa dos máis débiles en obras como No desterro e
Vento Mareiro. Tamén sobrancea deste autor o seu cultivo da poesía costumista na que atopa “un modernismo moi plástico e
sensorial”.

______, “Xosé Luís Méndez Ferrín”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un león”,
22 outubro 2001, p. 6.
Aproximación para os rapaces á obra do ourensán Xosé Luís Méndez Ferrín. Da súa creación narrativa destácase a evolución
que hai dende os seus primeiros relatos, cando o autor pertencía á Nova Narrativa Galega, ata os libros máis recentes,
caracterizados pola presencia do territorio mítico de Tagen Ata. Da obra poética destácase o marcado lirismo creado mediante
imaxes e o gran número de referencias cultas que aparecen nos seus versos. Entre as obras de investigación salienta De Pondal
a Novoneyra (1984) e os seus estudios sobre o conto literario.

______, “Xosé Neira Vilas”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un león”, 19
novembro 2001, p. 6.
O ingreso de Xosé Neira Vilas na RAG motiva este artigo no que Silvia Gaspar traza un breve percorrido biobibliográfico do
autor de Gres. Salienta o protagonismo infantil de boa parte das súas obras, unha característica que creou escola, xa que na
época “raros son os autores galegos que non abordan nalgún momento a memoria da infancia, entre o paraíso natural e materno
e o inferno social en que o tempo os ía envolvendo”. Destaca tamén outras obras que se achegan á condición humana, á
violencia, á emigracións, etc.

López, A. R., Rosa Navia e Soedade Noia, “Ilustradores/as”, O Correo Galego, “Revista das letras”, nº
348, 11 xaneiro 2001, pp. 1-8.
Suplemento no que se recollen os artigos dos coordinadores, de Xavier Queipo e Xurxo Fernández que fan un repaso pola
historia da arte da ilustración en Galicia. Así mesmo, inclúese un escrito de Lupe Gómez no que se recrimina a política seguida
nun caso concreto de actualidade no que se perxudica, “unha vez máis”, a xento do rural.
- Soedade Noia, Antón López, Rosa Navia, “A paisaxe das letras”, pp. 2-3.
Recóllense as reflexións de Miguel Vázquez Freire, profesor de Filosofía e codirector da Colección Merlín de Edicións Xerais,
que fai un repaso pola historia e características da ilustración en Galicia, dende a ilustración nos libros de literatura infantil,
tema tratado na súa obra Ilustradores galegos para nenos (1991), ata a ilustración actual, na que distingue varias xeracións
atendendo á estética e ás formas empregadas. Así mesmo, presta atención especial ao papel da muller neste campo, no que
aínda non está plenamente instalada, que seguen “liñas diferentes ás dos homes”. Finalmente, dedica un parágafo ao deseño da
ilustración de portadas que apareceron en Galicia alá polos anos 80.
- Xavier Queipo, “A arte de ilustrar libros”, pp. 5-6.

Relata cómo descubriu o “encanto” das ilustracións nos libros de lecturas, aquelas obras infantís onde ao lado do texto
completo estaban convenientemente espaciadas as viñetas que dialogaban a acción do mesmo e o facían máis atractivo para
unha primeira lectura, e textos xuvenís nos que as ilustracións permitían soñar a historia dun xeito diferente, aínda que
considera que nestas obras se entende a ilustración como complemento ao texto, algo totalmente ao servicio do texto, visión
que non comparte pois considera que o sentido da ilustración literaria debe ser de paralelismo: “construír unha versión da
historia desde a súa aproximación artística”. Malia todo, recoñece, aínda que non respondan aos obxectivos por el expostos, a
necesidade da mistura de ilustración e texto en determinadas obras, véxase por exemplo un libro de viaxes, e que esta mistura
pode mesmo constituír un alicerce para facer atractivos algúns libros “nunha sociedade na que a lectura non é atractiva”.
- Xurxo Fernández, “O espello da escrita”, pp. 6-7.

Fai un percorrido pola historia, unha historia chea de exemplos nos que xa sexa debuxando, pintando, gravando ou esculpindo,
o home manifestou unhas necesidades de carácter social, ético, máxico ou estético, afirmando que iso mesmo é o que perseguen
hoxe en día, dun xeito ou outro, algúns dos autores gráficos que, como Seoane ou Laxeiro, pretenden, seguindo a terminoloxía
xaponesa e nunha expresión que, cunha ampla dose de ambigüidade ben moi ben para definir o que coñecemos como
ilustración gráfica, iluminar textos de Cunqueiro e Cela respectivamente.
-Gómez, Lupe, “A ilusión de soñar”, p. 12.

Celebra a inicitiva do novo proxecto editorial, unida a un selo discográfico, Madame Mir, creada por un grupo de mozos “con
ganas de facer s cousas. Moi abertos a todo, a toda a creación, a toda arte”, que pasa a formar parte da nómina de editorias
galegas e que se converte así “nunha porta máis para abrir, para pechar, para xogar con ela”.

______, “Xosé Neira Vilas”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 349, 18 xaneiro 2001, pp. 1-12.
Suplemento dedicado a Neira Vilas con motivo de se cumprir os corenta anos da publicación en Buenos Aires de Memorias dun
neno labrego (1960). No parágrafo que serve de presentación sinálase que se trata dun auténtico bestseller das letras galegas
que leva máis de trescentos mil exemplares tirados en todo o mundo. Recóllense as palabras do escritor, quen define a Balbino
como un de tantos rapaces da Galicia rural dos anos corenta e cre que segue a exis tir no 2001 aínda que sexa “un neno mellor
vestido, alimentado e escolarizado pero con outros problemas”, feito que explica, na súa opinión, que o libro siga a editarse. Di
tamén que con esta obra quixo romper a tradición e a idea dun mundo rural e dun campesiño feliz. As colaboracións que recolle
este número da revista son:
- Rosa Navia, Soedade Noia e Antón R. López, “Un ninguén”, p. 3.

Sinálase a vinculación da vida de Neira Vilas co mundo rural, coa denuncia e co mundo da emigración que reflicte nos seus
textos, nos que “vai dando parte de si mesmo” e identifícase en Xente no Rodicio (1965) unha liña máis realista e en Muller de
Ferro (1969) uns tintes máis experimentalistas. Recóllense as palabras do escritor quen presenta a súa obra como “algo
auténtico” na procura, fiel ao espírito do xornalista que é, da comunicación coa xente, dende a concisión e a claridade, para
darlle entrada “á voz dos que non teñen voz”. Destácase tamén a faceta do Neira cronista que rescata a memoria dos
emigrantes galegos nas súas colaboracións nas páxinas de O Correo Galego, xa recollidas nos volumes Crónicas Galegas de
América, así como o seu empeño na creación dun Museo da Emigración Galega en Compostela. A seguir, alúdese ás dúas
patrias do escritor, Galicia, onde reside dende hai oito anos, e Cuba, onde volve sempre que pode, aínda que nel tamén pesa o
Buenos Aires dos anos cincuenta que define como “a capital cultural de Galicia” na que realizou actividades “patrióticasgalegas” na compaña de Rafael Dieste ou Luís Seoane e onde coñeceu á súa compañeira Anisia Miranda. Anúnciase
finalmente que Memorias dun neno labrego chegará ao cine no 2001 nunha longametraxe dirixida por Ismael González.
- Neira Vilas, “Memoria dunhas ‘memorias”, pp. 4-5.

Respondendo ao encargo desta revista, Neira Vilas conta que chegou a Buenos Aires en 1949 e que en 1953 comezou a escribir
no xornal Adiante e noutras publicacións da emigración. Lembra tamén que con Anisia Miranda creou en 1957 Follas Novas,
unha organización destinada a distribuír o libro galego en América e que en 1958 naceu a editorial do mesmo nome na que
ambos publicaron os seus primeiros poemarios en 1960, Esta es Cuba, hermano, de Anisia, e

Dende lonxe, de Neira. Con respecto á xestación das Memorias dun neno labrego sinala que gracias á amizade cos mestres do
exilio como Seoane, Dieste, Lorenzo Varela ou Arturo Cuadrado, xa abrazara a causa reivindicativa da cultura galega e que
comezara daquela a darlle forma á idea dunha novela sobre un rapaz campesiño da aldea galega. Conta que a escribiu nun café
do barrio porteño de Urquiza, ao que acudía asiduamente por razóns de traballo, e que un camareiro ourensán foi o seu primeiro
lector e tras el Anisia, Dieste e Seoane, quen se ofreceu para deseñalo e debuxar a cuberta. Lembra tamén a boa acollida da
novela na prensa galega da emigración e na arxentina e como en 1967 aceptou publicalo en Ediciós do Castro con debuxos de
Díaz Pardo e un prólogo de Alonso Montero. Puntualiza que non se trata dunha obra autobiográfica aínda que teñen mo ito que
ver con el o ámbito xeográfico, social e a época na que a acción se desenvolve e di sorprenderse pola súa ampla aceptación
despois de tantos anos que atribúe á autenticidade.

- Xosé Luís Axeitos, “Por Lorenzo Varela”, pp. 6-7.
Reproduce as palabras pronunciadas por Lorenzo Varela o 18 de novembro de 1976 na galería Sargadelos de Madrid, con
motivo da presentación da sexta edición de Memorias dun neno labrego. Lorenzo Varela destacou coas súas palabras naquel
acto as cousas en común que tiña con Neira Vilas, entre elas a importancia do río Ulla nas súas vidas e no seu recordo,
compartir amizade con Rafael Dieste, o amor polos nenos galegos que sufriron a pobreza e a dor nos tempos difíciles e o
idioma. Con respecto ao idioma de Neira Vilas, recoñece nel o que Castelao chamaba “un idioma sinxelo, cheo de
transparencias, sin complexidade” e di que ambos comparten ademais a concepción do home como un neno que se vai
desenvolvendo no curso da vida e que “o que ten que ser unha persoa é un gran neno”. Conclúe dicindo

que Neira Vilas achegoulle á literatura galega un modelo de neno, un neno exemplar do que carecía e gracias a el “atopouse
vivo, cheo de lealdade, cheo de porvir, dándolle a Galicia un neno que xa vai crecendo, que xa é home e que un día destes
vainos gobernar”.

- Díaz Pardo, “Os retornados”, pp. 8-9.
Lembra que de todos os exiliados galegos a América só quedan vivos Lois Tobío e Neira Vilas. Deste último valora a súa
decisión de se instalar no rural nas beiras do Ulla e de ser testemuña dos emigrantes e dos exiliados. Sinala que sería interesante
facer un rexistro dos exiliados, independentemente da súa vinculación co mundo da arte e das letras. Recorda os que morreron
lonxe da súa terra, como Ramón María Tenreiro, Manuel Martínez-Risco, Castelao, Suárez Picallo, Elpidio Villaverde, Antonio
Baltar, Núñez Búa, Osorio Tafall, Casares Quiroga ou Portela Valladares, e lamenta que outros retornados non recibisen
consideración ao seu significado político, sobre todo respecto da Autonomía de Galicia pola que loitaran e pola que se
exiliaron, caso de Lois Tobío ou Osorio Tafall a quen “se despachou, polos oportunistas de sempre, que tentan pasar como
inventores de pólvora, con homenaxes e medallas, coma se fosen elementos arqueolóxicos”.

- Dolores Vilavedra, “Fóra de capelas”, pp. 10-11.

Sinala que a traxectoria literaria de Neira Vilas revela sorpresas e feitos paradoxais. Así, alude ao feito de ser o escritor que
máis lectores ten gañado para a literatura galega aínda vivindo máis de corenta anos fóra dela; ao carácter enxebre da súa
lingua enriquecida na emigración e ao gran protagonismo que lle ten dado á infancia sen que as súas obras se adscriban
necesariamente na literatura infantil e xuvenilust. Salienta que a súa obra pode situarse no contexto da Nova Narrativa Galega
e que, sen embargo, pola súa firme vocación de servicio cara aos máis desfavorecidos –nenos, emigrantes e labregos– conecta
con escritores do exilio como Blanco Amor e con escritores da preguerra como Castelao. Menciona ademais outros trazos que
comparten Neira Vilas e Castelao: o feito de seren escritores cunha especial capacidade para sintonizar cos lectores, o gusto de
ambos polas formas breves e a sinxeleza aparente da súa prosa que agocha unha firme vontade de elaboración e depuración
estilística. Conclúe afirmando que o talento de Neira Vilas reside na súa capacidade “para escoller a técnica que mellor canxa
co que un quere contar, cos efectos que quere producir e cos lectores ós que se quere chegar (...), o que caracteriza ós grandes
escritores e o que garante a vixencia das súas obras ó longo do tempo”.
- Lupe Gómez, “Mapa bonito de aldea”, p. 12.

Lembra que foi unha nena labrega como o Balbino das Memorias de Neira Vilas e que cando descubriu o libro sentiu fachenda
pola Galicia rural e emocionouse coas palabras do autor que “fixo un precioso poema da aldea (...), un libro cheo de maxia,
sinceridade, vida”, no que todo é auténtico. Conclúe dicindo que Neira Vilas confeccionou “un bonito mapa sentimental e
profundo para non abandonar nunca o amor á nación e á aldea”.

Martínez Bouzas, F., “Montar un mundo nas nubes”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 58,
7 xaneiro 2001, p. 7.
Amplo comentario sobre a obra de Xosé Miranda, Lúa e os nubeiros (2000). Afírmase que nela o autor “recrea algúns dos
personaxes míticos do noso almacén simbólico que pervive na memoria ancestral dos novos”. Ofrécese, así mesmo, unha
síntese argumental da obra e, para rematar, afírmase que, unha vez máis, Xosé Miranda “presenta un texto alicerzado nunha
forte narratividade, con fermosas descricións, nomeadamente se trata de dibuxar o mundo animal, cunha lingua e un rexistro
léxico ricaces e fermosas”.

______, “Literatura de sentimentos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 72, 15 abril 2001, p.
9.
Análise da obra O que ven os ollos dos nenos (2000), de Antonio García Teijeiro e ilustrada por Fino Lorenzo, na que se
destacan valores como a poetización do texto, a estructura, a linguaxe ou a trama argumental. Faise fincapé tamén no abano de
temas que aparecen vistos dende unha ollada infantil pero cinguidos todos eles á denuncia de inxustizas e

traxedias que acontecen no mundo real. Ademais alúdese á influencia que coñecidos poetas, entre eles X. L. Méndez Ferrín,
Amado Carballo e mesmo García Lorca, teñen no libro de García Teijeiro.

______, “O acubillo das palabras”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 104, 21 novembro
2001, p. 3.
Recensión da obra Catro cartas (2000) na que se resalta que a finalidade da súa trama argumental é a loanza das palabras.
Afírmase que este eloxio está formado por catro cartas –á amada, ao fillo, á nai e ao amigo– nas que o seu autor, Xabier P.
Docampo, nos amosa “que na existencia humana as palabras son o que o cobren todo”.

Santos, Care, “Los caminos sin fin”, El Mundo, “El Cultural”, 28 febreiro-6 marzo 2001, p. 13.
Céntrase no comentario da novela Los caminos sin fin (2000), gañadora do Premio Abril de narrativa para mozos que se publica
en todas as linguas do estado e que é da autoría do poeta e novelista en asturiano Pablo Marín Estrada. Afirma que se trata
dunha novela de pasións mariñeiras e dá conta dos elementos que compoñen esta crónica dunha aventura, que está conectada
coas lecturas de Moby Dick ou La isla del tesoro e na que aparecen episodios épicos ou a iniciación amorosa. Tamén apunta
que posibelmente no que máis coxea é no estilo.

Valcárcel, Xulio, , “Cartas de Xabier Docampo”, El Ideal Gallego, “Páxina literaria”, 7 outubro 2001, p.
4.
Laudatoria recensión da obra Catro cartas, de Xabier Puente Docampo pola súa sinxeleza, profundidade e ausencia de
“florituras técnicas”. Destaca a presencia dun narratario que lle achega máis vitalidade e dinamismo, sen chegar “na excesiva
intimidade nin na espida confidencia”. Considera que moitas destas cartas están marcadas polo existencialismo e fannos pensar
que “non debemos esquecer que a literatura máis que unha cuestión técnica, é unha cuestión de amor”.
______, “O que

ven os ollos dos nenos”, El Ideal Gallego, “La Galería”, nº 185, 23 decembro 2001,

p. 4.
Analízase a prosa poética de Antonio García Teixeiro. Así, cualifícase a súa ollada como “indulxente e pacifista”. Tamén se
sinala o acerto deste autor ao adquirir o punto de vista dos nenos.

Valeiro, Marta R., “O universo dos nenos”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 68, 18 marzo
2001, p. 14.
Infórmase do labor que no eido na literatura infantil están levando a cabo a editorial Kalandraka e a Radio Galega ao promover
a publicación da colección Plis -Plas. Comézase repasando a traxectoria da citada editorial, e salientanto o seu bo facer ao longo
dos anos. Cítanse, ademais, os títulos dos libros publicados na colección Plis -Plas: A unha aburrida, Ambrosio, O armario de
Ana, Os galos, Chancha e Chencho e O Samaín. Así mesmo, menciónase os nomes de Irene García como autora dun dos
contos, e de Clara María de Saá Quintáns como autora dos restantes. As obras descríbense como “un agasallo para a vista e para
o oído”. Remátase ofrendo diversos datos sobre o programa radiofónico Plis-Plas.

VII. 5. 4. Publicacións en xornais: artigos de opinión e colaboracións fixas
Casalderrey, Fina, “¿Quen me arremeda?”, Diario de Pontevedra, 17 marzo 2001, p. 25.
Lembra que os seus alumnos foron capaces de sentir o poema “Negra Sombra”, de Rosalía de Castro, logo de remedar a
recitación que ela fixera. A seguir, en detrimento das ideas negativas que corren sobre o estado da poesía, loa o espectáculo do
grupo “Mamá Cabra”, que cantou e musicou poemas de Gloria Sánchez nas X Xornadas da LIX organizadas pola Biblioteca
Nova 33 de Santiago. Por outra parte, refírese á obra de Manuel Álvarez Torneiro, Campo segado (2000), ante a que tivo a
sensación de “estar diante dun novo manxar preparado por un chef de prestixio”. Fai outros comentarios sobre este autor e a
obra citada, na que sinala que fai un percorrido dende “esa infancia na que axexaba ás portas do mundo coma quen mira o Edén
por unha fenda (...) ata hoxe, en que segue na procura da pedra acesa da sabedoría”. Por último, sinala que nas ilustracións que
lle fai Xosé Cobas parécelle que arte e espírito “se fundían sen saber eu quen é quen”.

______, “¿Imprescindible”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Dende un punto”, 21 abril 2001, p. 27/p.
13.
Ante a proposta de que escollese un libro que considerase “imprenscindible” para formar parte da “Biblioteca Infantil Ideal”,
Fina Casalderrey confesa que non foi capaz de atopar na súa experiencia persoal da infancia máis ca certos libros que lle gustaran
ou algúns outros dos que conservaba datos ou detalles. Así mesmo, lembra cómo o abraiaba un veciño seu coa súa erudición ou
cómo non tivo un avó que lle lese anacos de Proust ou Joyce. Considera que o que nos queda da lectura dun libro é “un escoitar
no silencio... un retrato de nós mesmos nun determinado lugar, como insinúa Víctor Moreno”. Finalmente, comenta que, aínda
facendo “trampa” e lembrádose do que leu moito despois, non foi capaz de dar con ese libro “imprescindible”, e apunta que non
quere experimentar se todo o que ama e precisa lle é “imprescindible”, “se para iso hei de vivir a súa ausencia”.

______, “Viaxe en tren”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Dende un punto”, 12 maio 2001, p. 27/p.
13.
Comenta a escritora pontevedresa o que lle aconteceu na súa viaxe en tren de Pamplona a Vigo, ao longo da cal se mergullou
nas páxinas de Os ollos do Tangaleirón (2000), de Xosé Antonio Neira Cruz.

______, “Campos de papoulas”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Dende un punto”, 2 xuño 2001, p.
25/p. 13.
Refírese a unha viaxe que fixo a Albarracín, a trinta quilómetros de Teruel, para participar nuns encontros literarios. Sinala o
que ía escoitando na emisora sobre a Feira do Libro de Madrid, ademais de comentar que as papoulas que a “escoltaron” durante
a viaxe se converteron “en gotas de sangue que os deuses ían ciscando ao longo do traxecto”, ao escoitar a noticia de que ETA
asasinara un xornalista. Explica que buscou solucións este tipo de problemas, considerando que unha delas podería ser a ficción
porque “a vida non cabe na razón”, e apunta que de regreso escoitou unha “simpática” entrevista con Manuel Rivas na Feira do
Libro.

______, “O Requeixo”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Dende un punto”, 9 xuño 2001, p. 29/p.
11.
Fina Casalderrey lembra a súa estancia en San Cipriano de Ribarteme (As Neves), onde tivo o seu segundo destino como
mestra e onde viveu na casa da señora María, na que comía un “delicioso requeixo”. Tamén recorda cando lle cortou o pelo aos
seus alumnos por causa dos piollos e cómo ningún pai lle protestou, para indicar que daquela había un infinito respecto cara á
figura do mestre, cousa que hoxe cambiou, pois a violencia que hai nas aulas non é máis ca un espello do que se dá na
sociedade.

______, “Todo o Universo cabía naquelas follas”, Diario de Pontevedra/El Progreso, 16 xuño 2001,
p. 7/p. 15.
Fina Casalderrey achéganos unha reflexión sobre o que para ela simboliza a palabra escrita. Para iso bota man dunha
comparación na que di que o gusto pola lectura é igual que o feito de aprender a nadar: “as palabras abren torrentes de imaxes
que podo gardar de novo en palabras gracias á lectura. E seguir nadando...”

______, “Coma un parasol”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Opinión/Análisis”, 23 xuño 2001,
p. 23.
Despois de resaltar os costumes típicos da noite de San Xoán confesa os efectos que lle causou unha exposición de arte, música
e poesía. Cualifica de revelación o efecto que lle causou a pintura, a escultura e a poesía da escritora Ánxeles Penas, describe as
sensacións que logra a artista co seu traballo e tilda a súa arte de fresca, pura, inocente e sentida. Afirma que é sabedora de que
a música e a plástica “se manifestan na auténtica poesía, que actúa coma un parasol”, considera ao músico Vicente Couceiro,
responsábel da música que acompaña á poesía, un “restaurador e alquimista que rescata e recrea a mellor música e a poesía que
merece a inmortalidade” e cita os estilos presentes no seu CD.

______, “Coma doas dun colar de prata”, El Progreso, “Opinión”, 7 xullo 2001, p. 13
Por medio dun diálogo consigo mesma transmite a mágoa que sente ao cambiar de centro despois de 25 anos. Lembra as frases
cariñosas e actitudes dos cativos, incluso dos máis langráns, ao despedirse dela. Alude á satisfacción persoal e a palidez que
sentiu o día que lle concederon o Nacional de Literatura, ás roldas de prensa ás que non estaba afeita e os seus comezos nos que
escribía e interpretaba as súas pezas teatrais. Remata dándolle as gracias aos seus compañeiros de docencia e afirmando que
gardará todas esas lembranzas na súa memo ria.

______, “Darse a valer”, El Progreso/Diario de Pontevedra, “Opinión”, 11 agosto 2001, p. 9.
A falta de valoración do traballo realizado polos autores por parte dalgunhas entidades e persoas é o tema central desta reflexión
na que lembra varias anécdotas acontecidas aos seus amigos en diferentes eventos onde non valoraban nin o esforzo nin o
traballo. Declara que isto só cambia cando se impoñen unhas condicións xa que “¡hai que darse a valer!”.
______,

“Payel e Manobrar”, El Progreso, “Opinión”, 18 agosto 2001, p. 9

Coa historia de Payel e Manobrar, unha parella de nenos indios adoptados por un matrimonio galego, pon de manifesto o
sufrimento e discriminación dos inmigrantes ilegais e ten a esperanza que o día de mañá os gobernos de todos os países
coincidan nun pensamento único, “facer o amor todo o camiño”.

______, “Unha bolboreta de Viveiro”, El Progreso/Diario de Pontevedra, “Dende un punto”, 8 setembro
2001, p. 11/p. 27
Ofrécenos un percorrido a través da súa amizade cunha rapaza que lle escribía cartas dende pequena. Salienta a enerxía que
tiña, as ilusións das que lle falaba en cada misiva e as esperanzas postas no futuro, así como a evolución que van
experimentando as súas cartas tanto en estética coma en contido. Todo isto vén motivado pola morte prematura desta moza de
vintedous anos á que compara cunha “bolboreta” que viviu pouco tempo pero intensamente.

______, “O parruliño feo”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Opinión”, 17 novembro 2001, p. 27/p.
19.
A lectura da obra Negra espalda, de Javier Marías leva á autora a reflexionar sobre o menosprezo editorial ao que foron
sometidos certos autores que na actualidade son considerados clásicos como: Melville, Umberto Eco, Proust, Joyce, García
Márquez ou Cela. Considera que ten moito que ver con isto a grande adhesión que suscita O parruliño feo porque “calquera
habitante do planeta nalgún momento da súa vida tivo a sensación de ser menosprezado e desexaría poder acadar grandes
metas, pregoando os seus triunfos de maneira que cheguen ó oído de quen os humillou”.

______, “¿A onde imos despois?, La Opinión/El Progreso, “Opinión”, 8 decembro 2001, p. 27/ p.
21.
Relata o que lle aconteceu cando estaba na biblioteca dunha asociación coruñesa a celebrar o Día Mundial da Discapacidade, e
aproveita esta circunstancia para demandar a creación de bibliotecas accesíbeis para as persoas con discapacidade intelectual.
Valora a sinceridade e sensibilidade destas persoas, así como a necesidade de integración social que seguen a padecer.

Castro, Francisco, “Onde viven os montros”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 10 xaneiro 2001, p.
10.
Despois de criticar un informe elaborado por un grupo de pediatras no que se demostra que o osiño de Disney, Xinnie The
Pooh, é un desequilibrado mental, dá conta dunha novidade bibliográfica protagonizada por un neno, Max, e por uns montros,
“todos eles, gozosamente desequilibrados e felices”. Trátase do libro de Maurice Sendak, Onde viven os monstros, que foi
traducido ao galego no ano 2000 e que define coma un “texto fermoso que ha engaiolar ós cativos”. Considera que Onde viven
os montros, coma Winnie, Alicia ou outros entes de ficción, serve para que os nenos fabulen, algo que que é recomendábel
facer.

______, “Os ollos do Tangaleirón”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 16 xaneiro 2001, p. 10.
Centra o seu comentario na obra gañadora do Premio Barco de vapor do ano 2000, Os ollos do Tangaleirón (SM), de Xosé
Antonio Neira Cruz, que foi publicada ao mesmo tempo có texto finalista, Folerpas , de An Alfaya. Despois de dar conta do
argumento, sinala que Neira Cruz enceta unha obra na que o elemento fundamental é o básico das súas narracións: intriga e
interese ata o final, unha situación coherente e críbel e un desenvolvemento dos personaxes e das historias, que manteñen viva a
atención ata a derradeira das frases. Finalmente, apunta que o autor santiagués, ao igual que fixera en As cousas claras (Premio
Merlín, Xerais, 2000), sabe achegarse aos personaxes adolescentes, como o que realmente son: “rapazada de quince ou dezaseis
anos envolvidos nas súas teimas e problemas”.

______, “Espacios para os nenos”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 27 abril 2001, p. 12.
Considera que no eido da cultura na cidade de Vigo existe unha eiva, pois carécese de espacios para que os máis cativos poidan
ocupar o seu tempo de lecer nalgunha clase de actividade interesante e productiva. Apunta que só na Biblioteca Central se
ofrece “algo parecido” a unha programación pensada para os máis cativos e agradece a continuidade do programa que se está
desenvolvendo baixo o nome de “¿Xogas?”, no que o grupo Cabezolos presenta “Xogar en galego mola mogollón”. Por outra
banda, salienta a “fermosa” iniciativa da Editorial Kalandraka, que inaugou a súa librería na rúa Triunfo e que, cada venres, vai
acoller unha sesión de contacontos.

______, “Contos e castañas”, Atlántico Diario, “Culturamanía”, 11 novembro 2001, p. 12.
Comenta a sesión de contacontos a cargo de Paco Barreiro e de Cesáreo Varela, na que lle narraron aos asistentes o conto
clásico da Blancaflor. Salienta que a actuación contou coa asistencia dun numeroso público, o que mostra, segundo Francisco
Castro, que “unha boa cantidade de pais e nais están o suficientemente sensibilizados coa fantasía e a lectura”. Resume o
contido da obra e felicita aos contacontos.

Ezequiel, “Su majestad el comic”, El Ideal Gallego, “Gente y noticia”, 11 agosto 2001, p. 12.
Fala do mundo do cómic con motivo da inauguración, na Coruña, da exposición “Viñetas desde o Atlántico” da man do alcalde
da cidade Francisco Vázquez, referíndose amplamente á afección que el mesmo ten por este tipo de literatura dende a infancia.

Freixanes, Víctor, “Golfiño”, La Voz de Galicia, “Vento nas velas”, 23 xuño 2001, p. 16.
Crítica o peche, por motivos económicos, da revista para nenos Golfiño, xa que non comprende cómo iniciativas destas
características poden deixarse fracasar por cuestións de patrocinio. Pon o contrapunto no anuncio do destino dun investimento
inicial de 18.000 millóns de pesetas para a construcción da Gran Cidade da Cultura en Santiago de Compostela.

García-Bodaño, Salvador, “Literatura infantil e xuvenil”, El Correo Gallego, “No pasar dos días”, 1
abril 2001, p. 3.
Alude ao tríptico do Día Internacional do Libro Infantil 2001, que lle chegou por medio de Gálix e que recolle a mensaxe que
cada ano, xunto co cartel anunciador, se ten que encargar de facer un país membro do IBBY. Considera que Galicia, no que a
literatura infantil e xuvenil se refire, “vive un tempo feliz e positivo”, pois hai autores e autoras “espléndidos” que gañan
premios de gran prestixio, as editoras fan atractivas publicacións e fanse diferentes actividades a nivel privado e oficial.
Finalmente lembra o seu “fraternal amigo e brillante poeta” Antón Avilés de Taramancos e a cantos amigos comúns “xa o
tempo levou da galeguísima ría de Noia e da vida”.

García Teijeiro, Antonio, “A paixón pola lectura”, Faro de Vigo, “A Escola do Faro”, 24 abril 2001, p.
1.
Reflexión de García Teijeiro sobre a importancia da lectura na vida dun neno e do papel que os adultos teñen que desempeñar
para involucrar aos pequenos nesta faceta fundamental da súa vida. Parte do indiscutibel que resulta hoxe a importancia de ler
libros nos nenos, pero critica a “complicidade” que mostran os adultos ante a presencia abusiva dos medios audiovisuais aos
que os rapaces lles prestan atención continuamente. Tamén critica o feito de que a lectura se vincule coa escola e que non sexa
na casa dende a máis tenra infancia onde se poña ao neno en contacto co mundo da lectura, apelando ao papel do mestre como
mediador na relación “máxica” entre o libro e o rapaz. Céntrase na mellor actitude que debe mostrar o pedagogo no fomento da
lectura entre os seus discípulos, e malia o ardua que é a tarefa considera que a recompensa merece a pena. Remata aludindo aos
efectos beneficiosos da lectura e a literatura en xeral para as persoas, en especial para os máis pequenos, e deixa no aire a
pregunta de se non merece a pena poñer un libro nas mans e no corazón dos nosos nenos.

______, “Cun libro será doado”, Atlántico Diario, “A Firma”, 2 maio 2001, p. 24.
Antonio García Teijeiro afirma que como escritor, a emoción, autenticidade e compromiso son algúns
dos conceptos que ten en conta á hora de enfrontarse a un papel en branco, ademais de indicar que
escribir e ser mediador entre o libro e os seus alumnos son dúas actividades imprescindibeis na súa vida.
Fai referencia aos seus comezos como escritor e

comenta que as bibliotecas de aula perminten o achegamento dos rapaces á literatura dentro da escola.
Mostra o seu temor sobre cómo os aparellos informáticos van desprazando ao libro; e sinala que cando
escribe faino dende o respecto ao lector e que cando anima a ler nas aulas, dende o respecto ao neno. Por
último, di que corren tempos difíciles para o libro de calidade, para o mundo da lectura como acto íntimo
e reflexivo e para o mundo do libro galego, polo que se somos conscientes diso, multiplicaremos os nosos
esforzos para vencer “tanta cambadela malintencionada”.

Martín, Paco, “Día das letras”, El Progreso, “Auga lizgaira”, 27 maio 2001, p. 13.
Tomando como referencia a celebración do Día das Letras Galegas que levaron ao autor deste artigo a dar conferencias por
diferentes puntos e a achegar a figura do homenaxeado aos rapaces das escolas, céntrase no problema do pobo berberisco que se
ve privado da súa propia lingua.

______, “Premios de fin de curso”, El Progreso, “Auga lizgaira”, 1 xullo 2001, p. 11.
Reflexiona verbo da relevancia que ten o aspecto físico na actualidade ata o punto de premiar con operacións quirúrxicas os
resultados académicos. Lembra o que representaba para os da súa xeración os aprobados e a perda do único consolo dos que
suspendían: os “chapóns” sempre eran pequenos, delgados e con lentes. Na súa opinión os cambios físicos só provocan
agrandar o “espacio desagradábel co que se diferencian as persoas”.

Rodríguez, Eduardo A., “Os títeres e as idades”, El Progreso/A Nosa Terra, 10 marzo 2001/22 marzo
2001, p. 12/p. 34.
Comenta que dende finais dos setenta o teatro de títeres en Galicica experimentou un incremento importante tanto no ámbito de
compañías coma no resultado final dos seus espectáculos. Apunta que as compañías deste espectro teatral son conscientes da
importancia da súa profesión e esméranse para chegar e divertir o espectador. Afirma que unha das premisas fundamentais, á
hora de elaborar un espectáculo, é saber a priori a idade á que vai dirixido, polo que non considera adecuada a representación
do espectáculo Don Machismo perde protagonismo por parte do grupo Falcatrúa nunha gardería de Ourense. Finalmente, sinala
que tamén é preferbél equivocarse na idade á que vai dirixido o espectáculo, que na moralexa que contén, pois critica a dos
títeres que organizanban “en la OJE”.

Vázquez Freire, Miguel, “¿Por que morreu?”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xuño 2001, p. 34.
Lembra o día no que se lle informou do cese de actividade de Golfiño, revista de banda deseñada que dirixía, e as causas da súa
desaparición. Comenta a posibilidade de que ao cabo dos anos se publique unha edición facsímile de Golfiño ao igual que se fai
cos homenaxeados no Día das Letras Galegas e o interese dalgúns en que “a cultura galega se reduza a arqueoloxía” xa que
“unha cultura morta é sempre máis controlable que unha cultura viva”.

VII. 5. 5. Publicacións en xornais: entrevistas
A. P., “La literatura juvenil está en barbecho porque los niños no leen”, Faro de Vigo, “Louriña”, 9 maio
2001, p. 14.
Cecilia Monllor afirma que a literatura xuvenil está nunha especie de barbeito, porque a realidade é que os nenos, cando chegan
ós quince anos, deixan de ler. Considera que a incitación á lectura se ten que facer dende as escolas, sendo a actitude dos pais e
mestres moi importante. Tamén cre que a clave está en que atopes esa obra que che vai descubrir o pracer de ler. Finalmente,
explica o fenómeno Harry Potter e sinala que a mellor publicidade é a boca a boca dos propios lectores.

Abizanda Losada, Carmen, “Somos producto de nuestra memoria”, La Opinión, “Entrevista”, 2 maio
2001, p. 64.
Final Casalderrey considera que os maiores teñen unha sensibilidade máis rica e máis tempo para escoitar. A seguir, indica que
comezou a facer obras teatrais para representar cos seus alumnos e que quere crer que cando o que escribes está ben lles gusta
ós nenos e adultos. Sinala que o premio Merlín foi o seu primeiro premio e que é a primeira porta que se abre, aínda que, ao
final, o premio máis grande é o que dá o lector. Estima que a literatura infantil está inxustamente tratada e que un neno é un
lector especial no sentido en que é moito máis espontáneo e sincero. Entre outras cuestións, comenta que cando escribe viaxa á
infancia, aínda que tamén ten ollos para mirar ao seu redor, e que é unha lectora que devora o que pode de forma anárquica.

Bilbao, Conchi “Os nenos son lectores novos, non diminuídos”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 100, 24 outubro 2001, p. 2.
Entrevista ó escritor Xosé María Álvarez Cáccamo, recente gañador da primeira edición do premio ‘Arume’ de poesía para
nenos coa súa obra Lúa de pan. Refírese ós ingredientes dun poema para nenos, entre os que salienta a necesidade de acadar un
equilibrio entre a expresión transparente e un mínimo nivel de esixencia; porque, segundo apunta Cáccamo, os nenos son
lectores máis novos, pero non diminuídos e hai que afronta-las súas vivencias e fantasías chegando a certa fondura. Sinala
tamén a especial receptividade dos nenos á poesía, así como a importancia de que sexan orientados cara a unha boa selección
de lectura.

Chousa, Isabel, “Concurso para que la gente lea lo que escribo”, El Progreso, “Lugo”, 10 outubro 2001,
p. 14.
Entrevista con María Campo Dacal, estudiante lucense gañadora de vintecinco premios literarios, na que declara as orixes da
súa paixón pola creación literaria, así como as temáticas que aborda, e as influencias que recibe, entre as que destaca a de
Marica Campo, Xosé Miranda e Bécquer.

Estévez, A. “Pablo Marín Estrada. ‘Escritores e músicos están dando vida ao asturiano”, A Nosa Terra,
nº 969, “Guieiro Cultural”, 11 xaneiro 2001, p. 29.
Pablo Marín Estrada considera a Camiños sen fin (Galaxia, 2000) como de “narrativa a secas”, pois non cre que haxa
distincións de xénero, e afirma que nesta novela, gañadora do Premio “Abril”, o mar é “como unha metáfora da vida, da
aventura de facerse adulto”. Comenta que nas últimas décadas hai máis olladas mútuas sobre o que se fai na escrita ou na
música en Galicia e Asturias e que estamos a asistir a unha reacción que intenta mergullar a diversidade da península, polo que
o Premio “Abril” é unha excepción por permitir diferentes edicións dunha obra en castelán, catalán ou aragonés. Tamén indica
que en Asturias no ámbito da creación literaria, musical ou no cinema, “aínda en cueiros”, se está a vivir unha das mellores
épocas, pois comézase a coñecer os escritores en asturiano e xa hai algunha radio e publicación, como o semanario Les
Noticies, que tiran polo idioma.

Jaureguizar, “Poucos rasgos unen á literatura chairega, salvo o noso galego”, El Progreso,
“Provincia/Terra Cha”, 25 febreiro 2001, p. 20.
Considera Agustín Fernández Paz que o trazo en común que presentan os escritores da Terra Chá está en que escriben engalego
e que a ligazón entre algún deles se atopa no recurso a historias da zona que lles contaron de nenos. É da idea de que todo o que
se identifica con infantil se rexeita, aínda que agora nalgúns medios empezan xa aparecer recensións e estudios da literatura
para nenos. Tamén afirma que houbo unha visión pexorativa do cómic e mostra a súa opinión pouco positiva cara aos mangas,
ademais de facer certas consideracións sobre os ilustradores que tamén fan cómic.

López, Belén, “Fernández Paz: “Se nos apoiaran como á moda seriamos escritores internacionais”, Diario
de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 6 xullo 2001, p. 69.
Comenta, o escritor vigués, os temas que se mesturan en Aire Negro, fai unha sucinta referencia argumental e equipara a
negritude do título coa sombra rosaliana. Renega de escribir “por factores externos como as modas” e afirma que se debe
escribir para “dar a coñecer a túa propia visión do mundo”. Durante a conversa declara, o autor, cómo se empeza a xermolar
unha novela e cita algúns dos problemas que desfavorecen ao libro galego como a marxinalidade nas librerías, a falta de apoio
das institucións e medios de comunicación, o “entramado paraliterario” existente e a necesidade de que as aulas non sexan o
único lugar de fomento da lectura. Remata a entrevistadora anunciando os escritores que estarán presentes ó longo do salón.

______, “Fina Casalderrey: “Hay que simular optimismo se queremos contaxialo”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 7 xullo 2001, p. 69.
Reflexións da escritora pontevedresa verbo da importancia da celebración dos salóns do libro ao facilitar o
contacto do autor co lectorado, da influencia da recomendación escolar no aumento da tiraxe dun volume,
da invisibilidade da literatura galega a nivel comercial en comparación con outras literaturas e da
necesaria unión dos medios de comunicación e da industria editorial para mellorar a situación. Opina
sobre a situación da literatura galega en

comparación co resto da literatura, a dificultade da normalización lingüística, a necesidade de simular
optimismo e a case ausencia nas xanelas das librerías de libros en galego.

Pardo, Miguel, “El cómic es mejor que el cine”, La Opinión, “Entrevista”, 20 agosto 2001, p. 40.
Charla co guionista Carlos Portela, que traballa na organización da exposición “Viñetas desde o Atlántico”, quen opina que o a
banda deseñada ten un campo de posibilidades maior có doutros medios como a televisión, a prensa ou o cine. Así mesmo,
declara a súa admiración polo cómic franco-belga e cre que a dictadura impediu que o español desenvolvese as súas
potencialidades expresivas. Por outra parte, afirma a preponderancia da forma sobre o contido.

Pita Parada, Rocío, “Se unha novela para rapaces non a poden le-los adultos, está fracasada”, Diario de
Ferrol, “Ferrol/La entrevista del día”, 31 marzo 2001, p. 16.
Despois de falar do papel dos premios, Xosé Miranda comenta que non hai ningunha fronteira entre as obras para un público
adulto e infantil, facendo a salvedade de que pode haber diferencia no tipo ou tratamento de temas e na complexidade das
estructuras da novela. Considera erróneo que algúns críticos o relacionen con Cunqueiro e opina que na literatura galega están
acontecendo dous fenómenos moi negativos: a desaparición rápida da tradición oral e a pouca importancia que se lle concede á
literatura do marabilloso. Tamén afirma que a literatura en Galicia está moi ben en xeral dende a perspectiva do creativo, pero
que é necesario atopar máis lectores. Por outra banda, indícase que este autor lugués deu unha conferencia sobre a súa novela
Morning Star (Xerais, 1999) no IES de Fene e que explicou que o título deste libro responde ao primeiro barco asaltado por
Benito Soto, posto que a trama xira ao redor da busca do tesouro perdido desa embarcación. Así mesmo, infórmase que vai
publicar novos volumes da colección “Cabalo Buligán” e unha obra sobre mitoloxía galega, xunto a Xoán Cuba e Antonio
Reigosa; e a novela Feitizo, “unha historia de bruxas ambientada na época actual” e que transcorre en Ferrol, aínda que en
ningún momento se cite.

______, “Os autores deberiamos valorar máis o privilexio do que significa escribir”, Diario de Ferrol,
“Ferrol/La entrevista del día”, 18 abril 2001, p. 17.

Despois de sinalar que Xabier P. Docampo estivo no IES de Fene nun encontro cos rapaces do primeiro ciclo da ESO, dálle a
palabra ao autor quen comenta que aos rapaces preadolescentes hai que empezar a dicirlles que a lectura é responsabilidade de
cada un. Achega una serie de razóns polas que a lectura na escola ten que ser obrigatoria e considera que a situación da
literatura infantil e xuvenil é magnífica. Sinala que a súa relación co mundo do ensino foi a que o empuxou a orientar a súa obra
cara a ese “xénero” e di que non diferencia entre a literatura infantil e para adultos. Afirma que non pode nunca escribir sen
pensar no lector e que escribe para a asúa propia satisfacción, aínda que despois lle gusta constrastalo co lector. Refírese ao seu
gusto pola literatura de tradición oral e opina sobre a función dos premios literarios, ademais de estimar que a literatura galega
está “moi arriba” e de dicir que ten “suficientes proxectos de escritura para morrer escribindo”. Tamén se dá conta do seu labor
como mestre, escritor e colaborador en Radio Nacional de España e dos seus éxitos de venda.

______, “La comarca de Ferrolterra es una cuna muy importante de ilustradores”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, 29 abril 2001, p. 22.
Conversa con Elisardo Daniel Barcala Dorado, participante na Semana da Banda Deseñada das Pontes,
que asina como Barcala. Fala da súa profesión de veterinario e da faceta de ilustrador, debuxante,
cartelista e humorista gráfico. Comenta cómo comezou o seu labor como debuxante de animais, as súas
técnicas, ademais de confesar a súa paixón polas vacas. Refírese á situación actual do humor gráfico en
Galicia e considera que hai moita calidade, en especial na comarca de Ferrolterra, que cualifica de berce
de ilustradores. Cita entre os seus favoritos a Xan López Domínguez, Siro

e Xaquín Marín, mentres que na ilustración de libros infantís a Manolo Uhía e Marifé Quesada. Tamén se
fala dos seus proxectos futuros e dáse conta da súa páxina web (www.terra.es/personal/abarcala.home.htm).

Rodríguez, Salvador, “Os nenos lectores merecen libros de calidade”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº
204, 7 abril 2001, p. 4.
Conversa con Antonio García Teijeiro na que afirma que dende a súa condición de mestre sente querencia especial pola
literatura infantil, mais subliña que “a literatura infantil depende excesivamente da escola”. Con relación aos autores galegos
destaca que están na vangarda da literatura infantil do Estado español e que deberían achegar “frescura e novas realidades”.
Remata falando da súa vocación de escritor.

Santos, Ágatha de, “El hombre, aunque quiera negarlo, es un ser dependiente”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 29 maio 2001, p. 45.
Trala publicación de Catro cartas (Anaya, 2000), mantense unha conversa co autor do seu texto, Xabier P. Docampo, que
confesa estar “encantado” coas ilustracións que lle fixo Fino Lorenzo. O Premio Nacional de Literatura Infantil 1995 define
Catro cartas cómo un libro deses que a todo escritor lle fai ilusión escribir algunha vez, porque ao ser epistolar só hai que
pensar na persoa a quen vai dirixido. Sinala que, no seu caso, as cartas van dirixidas á amada, á nai, ao fillo, a R. L. Stevenson
(autor de A illa do tesouro) e, xa fóra de catálogo, ao lector do libro. Estima que o xénero epistolar non parece ser un xénero
literario moi interesante e comenta que o amor é o sentimento que inspira esta súa últimia publicación. Finalmente, fai certas
consideracións sobre o amor e sinala que nesta páxinas o lector pode atopar reflectidos moitos sentimentos.

______, “Gustaríame que os meus libros aportasen algo ós nenos e ós adultos”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 11 xullo 2001, p. 59
Conversa con Fina Casalderrey sobre quen é a persoa idónea para recomendar un libro, sobre a maior capacidade que teñen os
nenos na actualidade para ler e sobre a importancia das recomendacións escolares no aumento da tiraxe da LIX. Comenta
algunhas das posíbeis razóns polas que as mulleres len máis que os homes e a actitude que ten ela ante as

críticas. Resalta os temas tratados en A máscara de Palma e os diferentes efectos que ocasiona a lectura de O estanque dos
parrulos pobres nun lector adulto e nun neno.

Varela, María, “A alma de Galicia non ten outro camiño para florecer que o galego”/“Comprometinme co
galego cando era lingua de pobres”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Revista-Entrevista”/ “Entrevista
Gente”, 2 setembro 2001/9 setembro 2001, pp. 2-3/p. 5
A escritora Mª Victoria Moreno lembra a súa chegada a Galicia hai trinta e oito anos e o compromiso adquirido coa terra e a
cultura galegas. Comenta cómo se iniciou na escrita en galego á raíz do premio gañado nos Xogos Florais Minho-Galaicos dos
anos 70, do que supuxo a publicación da súa primeira obra en galego, Mar adiante (1973), ou a súa visión das cousas a través
dos ollos dos nenos. Reflexiona sobre as diferencias na escrita dirixida a maiores e a nenos, sobre a situación actual da literatura
galega e sobre a súa próxima obra, da que adianta como título posíbel “O libro do amor e das cousas que nunca se contaron”.
Das súas obras publicadas nomea Leonardo e os fontaneiros (1986) e Anagnórise (1988), o primeiro por estar pensado para os
nenos e o segundo para os adolescentes. Tamén manifesta o seu agradecemento pola homenaxe recibida na Feira do Libro como
recoñecemento ao seu labor literario; a súa fortaleza ante a enfermidade do cancro que padece e remata respondendo a cuestións
relacionadas coa actualidade social nos centros de ensino e na sociedade en xeral. En cadro a parte ofrécense uns apuntamentos
biográficos sobre a autora e unha pequena bibliografía.

Villar, Carmen, “A todos nos gustaría ser herdeiros de Cunqueiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10 xuño
2001, p. 61.
Coa publicación en castelán de Lobos nas illas (Lumen), Marilar Aleixandre indica nesta entrevista que o feito de apareceren os
relatos deste volume engarzados ao redor do pasamento da avoa da familia, non é máis ca un artificio literario para darlles
unidade. Sinala que a literatura sempre conta trolas e moito máis no seu caso porque é de Madrid, ademais de comentar que o
relato é o xénero que máis lle gusta e onde se sente máis cómoda, sendo as novelas todo un reto para ela. Considera que a todos
lle gustaría ser herdeiros de Cunqueiro e confesa que estas historias son inventadas ou roubadas, moitas delas pertencentes ao
seu home, que é de cerca de Cee, onde se sitúa a trama.

VII. 5. 6. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios
A. A., “El Ateneo inicia hoy su mes de actividad infantil”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra/Marín”, 2
novembro 2001, p. 19.
Informa das actividades previstas para o mes de novembro e dirixidas a un público infantil e xuvenilust. Cita, entre outras,
unhas Xornadas de Literatura Infantil, a representación de pezas teatrais, así como diversas mostras e exposicións que se
estenderán ao longo de todo mes.

______, “Éxito del cuentacuentos en el Ateneo Santa Cecilia”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra/Marín/Bueu”, 17 novembro 2001, p. 16.

Informa da participación de Pavís -Pavós cos espectáculo Érase unha vez... dentro das Xornadas de Literatura Infantil que se
desenvolveron no Ateneo Santa Cecilia. Comenta as intervencións, así como a presencia dunha exposición de ilustracións a
cargo de Kiko Da Silva.

______, “La Biblioteca recibió 200 libros por sus campañas de animación a la lectura”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra/Bueu”, 23 decembro 2001, p. 15.
Informa da concesión de 200 libros á Biblioteca Municipal de Bueu por parte do Ministerio de Educación Cultura y Deporte e
da FEGAMP como premio ás campañas de animación e dinamización da lectura promovidas en anos anteriores. Recolle as
palabras de agradecemento de José Ramón Núñez Iraola, bibliotecario da devandita vila.

A. F., “Cuarto premio para a Biblioteca de Bueu pola dinamización lectora”, A Comarca do Morrazo, nº
110, “Cultura”, 28 decembro 2001, p. 38.
Dáse conta de que a Biblioteca de Bueu vén de recibir unha vez máis o premio da Campaña de Dinamización Lectora da
Federación Española de Municipios y Provincias e do Ministerio de Educación, consistente nun lote de douscentos libros.
Indícase que este proxecto utiliza contacontos, cancións infantís e poesías para achegar aos rapaces en idade prelectora á
literatura.

AFA, “Vivir do conto”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xaneiro 2001, p. 3.
Dá conta do encontro celebrado no Consello da Cultura Galega con motivo da apertura dun portal virtual dedicado á Banda
Deseñada e no que participaron Guisán Seixas, Henrique Torreiro, Alberto Varela e Miguel Vázquez Freire. Recóllense as
opinións de cada un deles sobre o estado do cómic en Galicia, coincidindo todos nos atrancos que este xénero está a atravesar
constantemente. Compárase esta situación coa que vive en paises da nosa contorna e mesmo noutras comunidades como
Cataluña, sinálase a falta de interese da prensa escrita por sacar adiante iniciativas deste tipo e, finalmente, reclaman un estudio
en profundidade sobre o tecido editorial e comercial “para conseguir a visibilidade no mercado”.

______, “Un lugar chamado M”, O Correo Galego, “AFA”, 9 febreiro 2001, p. 31.
Dá conta do premio Lueiro Rey de novela curta gañado por Xabier Cid con Terá as túas balas(2000) . Segue polas reflexións
do autor que expón claramente que a súa motivación para presentarse foi puramente económica. Logo co que se refire á historia
da novela admite lecturas diferenciadas e conclúe que tentou mostrar a faceta máis respectábel dos seus personaxes aínda que
son asasinos, corruptos e mafiosos.

A. P., “Cóntame un conto”, O Correo Galego, “AFA”, 3 maio 2001, p. 33.
Anúnciase a iniciativa do Iº Maratón de Conta Contos presentada pola Fundación Meniños que se celebrará no Teatro Colón da
Coruña e na que participan entre outros Xurxo Souto ou Lino Braxe.

A. R., “Una cuentacuentos acerca la lectura a escolares de Bembrive”, Faro de Vigo, “Vigo por los 4
Costados”, 15 maio 2001, p. 5.
Alude á actividade de contacontos que organizou a ludoteca artística desta parroquia dentro da súa campaña de animación á
lectura. Sobre a sesión que animaba a que os rapaces utilicen a biblioteca do Centro Cultural Helios indica que foi participativa,
xa que os nenos preguntaban e falaban cos personaxes interpretados por Eva Vila.

A. S., “La editorial Kalandraka abre una librería dedicada a la literatura infantil y juvenil”, Faro de Vigo,
23 abril 2001, p.14.
Dá conta da inauguración da tenda “Libros para soñar”, especializada en libros infantís e xuvenís, que a editorial Kalandraka
abriu en Vigo. Segundo a editorial este establecemento ademais de ser un punto de ventas pretende ser un lugar que fomente a
afección pola lectura. Así mesmo sinala que nesta librería poñen especial atención ás obras en galego e que nela terán lugar
actividades periódicas orientadas a mostrar o proceso de confección dos libros ou a ensinar a escoitar a través de contacontos,
actividade esta última que xa levaron a cabo no día de apertura do local.

______, “La escultura al servicio del libro infantil”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 2 maio 2001, p. 40.
Achega á exposición “A memoria das árbores” aberta na librería Libros para soñar da editorial Kalandraka en Vigo e na que se
recollen as fotografías das esculturas de Kiko Dasilva coas que ilustrou a obra do mesmo título de Xosé Antonio Neira Cruz.
Explícase brevemente o argumento arredor do que xira esta obra, a simboloxía coa que xoga Dasilva e outros traballos que está
preparando.

Abad, Sandra, “La Noche Mágica convierte en escenario de cuento Os Muíños”, La Opinión,
“Culleredo”, 20 abril 2001, p. 16.
Recóllese noticia da celebración dunha campaña de animación á lectura feita polo Concello de Culleredo en colaboración coa
Fundación Bertelsmann. Nela o museo Acea de Ama convértese nun castelo medieval no que se celebrará unha cea de época e
logo os escolares participantes poderán disfrutar da ambientación levada a cabo nunha carpa na que se recrean escenas dos
grandes clásicos e cos que os rapaces poderán entrar en contacto a través dos seus personaxes.

Álvarez, Natalia, “Agustín Fernández Paz firmou exemplares da súa obra “Aire Negro”“, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 7 xullo 2001, p. 36.
Dá conta de que esta obra foi galardoada recentemente coa súa entrada na lista internacional do IBBY por ser un dos mellores
libros para mozos publicados no mundo no bienio 2001-2002. Indica ademais que o escritor recibirá este galardón no 28
Congreso Internacional do IBBY que se celebrará na cidade suíza de Basilea.

Astor Martín, Iris, “A filla do emperador”, Faro de Vigo, “A escola do Faro”, 3 xullo 2001, pp. 6
7.
Reprodúcese o relato gañador do primeiro premio do II concurso Reconquista de Narracións na categoría de ata 14 anos. A súa
autora Iris Astor Martíns relátanos a través dunha narradora en primeira persoa a historia dunha filla espúrea de Napoleón
Bonaparte que é criada polo seu irmán José Bonaparte. Describe cómo chegan as tropas francesas a Vigo e perden na batalla
que manteñen co pobo sublevado. Describe dende a súa óptica de nena pequena cómo logra escapar do Pazo de Castrelos onde
estaba de paso co seu tío e chegar á Praza da Pedra, lugar do que parte o pobo contra as tropas francesas. O seu obxectivo é
coñecer persoalmente a seu pai, co que mantén unha relación epistolar, obxectivo conseguido despois da batalla cando é
trasladada nunha fragata inglesa ferida na batalla.

B. L., “Chegou ‘a hora dos contos’ para os nenos da cidade”, Diario de Pontevedra, “Diario de
Cultura&Ocio”, 2 febreiro 2001, p. 63.
Informa da iniciativa do Concello de Pontevedra de animación á lectura baixo o lema “A hora dos contos” e na que colabora
María Campos, o grupo Pavís Pavós e a editorial Kalandraka. Entre outras actuacións saliéntase a da Maga Rulana que conta
coa colaboración de Marisa Núñez, autora de A cebra Camila e O pito Cairo, ademais de Xosé Ballesteros que lles contará o
conto Tío Lobo.

______, “O grupo Tambo presenta a súa última obra en Caixanova”, Diario de Pontevedra, 15 marzo
2001, p. 63.
Infórmase de que terá lugar en Pontevedra a presentación de dúas obras: Poemas de nenos e paxariños (2000), de Aurora Vidal
Martínez e a Antología poética que asina o Grupo Tambo, formado por Tonia Vázquez Gómez e as irmás Mª Dolores A. e
Clementina Vidal Caramés. Sinálase que á presentación asistirán Luís Alonso Girgado, que se encargará de facer a introducción
literaria ao acto, e tamén Adrián Saavedara e Joaquín San Martín, que serán os encargados de realizar o acompañamento
musical á lectura dos poemas. Ademais neste artigo faise un repaso pola traxectoria das escritoras protagonistas.

______, “Sábado de xogos e contacontos con ‘Pavís Pavós’ e a Maga Rulana por Pontevedra”, Diario de
Pontevedra, “Cultura”, 8 abril 2001, p. 64.
Recóllense dúas iniciativas de fomento da lectura entre os cativos de Pontevedra, unha a cargo do grupo de contacontos infantís
Pavís Pavós, que se desenvolveu polas rúas da zona vella da cidade onde xogaron a xogos tradicionais e contaron contos cos
nenos, e outra a do grupo Expresión que participou co espectáculo “Conto contigo” na praza da Pedreira e no que lles contan
historias coas que establecen diálogos permanentes cos rapaces.

______, “Kalandraka organiza un curso de animación á lectura en outubro”, Diario de Ferrol,
“Cultura/Ocio”, 26 setembro 2001, p. 63.
Fai fincapé na importancia de contarcontos, dos obradoiros de animación á lectura e da finalidade do realizado pola editorial
Kalandraka conxuntamente coa AS-PG. Tamén comenta os diversos temas que se analizan e os horarios e custo do curso de
animación á lectura.

______, “Os monicreques volven ás escolas”, Diario de Pontevedra, “Cultura e Ocio”, 26 setembro
2001, p. 64.

Céntrase na presentación da XII Campaña ‘Os títeres na escola’ resaltando quen financia este proxecto e o obxectivo orixinario
desta campaña: achegar os monicreques aos nenos e colexios. Cualifícase de encontro de escolares, mestres e titiriteiros para
comentar as postas en escena e infórmase do número de representacións que se realizan. Coméntase que as escenificacións
fanse en horario escolar para un público infantil e as razóns polas que os organizadores prefiren que se realicen en auditorios ou
casas de cultura e non nas aulas. Cítanse os grupos participantes, as novidades desta edición e o título das oito obras que se
representan.

______, “Mostruos terrestres e mariños no primeiro día de ‘Creadores de contos”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 29 novembro 2001, p. 69.
Informa da actividade desenvolvida pola compañía de teatro Alacrán dentro do ciclo “Creadores de contos” na Biblioteca
Pública de Pontevedra. Segundo un dos actores, o obxectivo é fomentar a lectura entre os máis novos e “convencelos de que ler
era tan interesante como os ordenadores e o cine”.

______, “Unha lectura colectiva de contos abre o III Salón do Libro Infantil e Xuvenil”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 9 decembro 2001, p. 68.

Dá noticia do comezo do IIIº Salón do Libro Infantil e Xuvenil cunha lectura de contos de Rodari. Ademais de lembrar as
actividades que transcorren parellas a este evento, destaca a presencia de Federico Martín, de Agustín Fernández Paz, de Tim
Bowley e Casilda Regueiro, que, a través de conferencias ou de actuacións afondarán na figura de Rodari.

B. R. O., “Alumnos de Primaria disfrutan con la actuación de un cuentacuentos”, Atlántico Diario,
“Redondela”, 18 abril 2001, p. 17.
Dá conta da participación do mago Manuel Solla e os seus dous axudantes no colexio de Redondela onde ofreceron actuacións
de marionetas á vez que contaban contos como A longa viaxe de Carambeliña Polar, de Ana María Fernández que asinou
exemplares da súa obra. Esta actividade enmarcada dentro da campaña de fomento á lectura, dise que foi posta en marcha pola
editorial Santillana coa colaboración do centro e que se quere así achegar aos rapaces á lectura.

______, “Ensino edita una unidad didáctica sobre la figura de Eladio Rodríguez González”, Atlántico
Diario, “Redondela”, 8 maio 2001, p. 18.
Faise referencia á creación por parte da Concellalía de Redondela dunha unidade didáctica para Educación Primaria e outra para
Secundaria ao redor da figura de Don Eladio Rodríguez González, ao que este ano se lle rende homenaxe no Día das Letras
Galegas. Mediante estas unidades didácticas pretende achegarse a figura e obra do autor de Leiro aos estudiantes do municipio.
Ademais acollerase unha charla a cargo de Alonso Estravís, autor do Diccionario da Lingua Galega, na que falará da
“experiencia de facer un diccionario”.

Bergantiños, Malu, “¡¿Que me vas contar un conto!?”, El Ideal Gallego, 8 xullo 2001, p. 2.
Reflexión verbo do estado da lectura nos máis novos salientando o baixo índice de lectorado adulto como unha das causas da
ausencia de hábito lector nos nenos, a deficiencia do sistema educativo debido á sobrecarga de materias e o descoñecemento do
uso das bibliotecas nos nenos. Sinálanse dúas das consecuencias da falta de lectura; a compra só das imposicións escolares por
parte dos nenos e o feito de preferir os protagonizados por heroes masculinos violentos con tramas terroríficos. Denúnciase a
falta de iniciativas políticas de fomento de lectura e lembráse das propostas realizadas no 98 para este fin.

Blanco Rivas, M., “Tío Lobo”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 205, 21 abril 2001, p. 2.
Lembra o carácter popular e “politicamente incorrecto” deste relato adaptado por Xosé Ballesteros e ilustrado por Roger Olmos
que se publica por primeira vez en galego no ano 2000. Salienta o humor, a intriga e a expresividade como trazos máis
destacados desta “atrevida aposta estética”.

______, “Contos populares rusos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 207, 5 maio 2001, p. 2.
Propón esta obra, Contos populares rusos (2000), como un bo medio para achegarse aos personaxes tradicionais rusos, á súa
cultura e ás súas crenzas. Lembra os principais méritos do autor, Alexander Afanásiev, e nomea o ilustrador, a traductora e a
colección na que sae publicado.

______, “Escolma de libros infantís e xuvenís para o Nadal”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 240, 22
decembro 2001, p. 1.
Achega un bo número de títulos de “calidade” da literatura infantil e xuvenil en galego para ler no Nadal. Principia aludindo a
varias publicacións de Xerais: Contos das 1001 noites, de Juan Tébar; Marmelada de amorodos, de Fino Lorenzo e Daniel
Nesquens; Paxaros de papel, de Marilar Aleixandre e Lázaro Enríquez; Contos de animais I e II, de X.

Miranda, A. Reigosa e X. R. Cuba; As aventuras de Said e Sheila, de R. Caride. A seguir cita A estrela volarina na torre
Coralina, de An Alfaya e A goma de borrar que falaba, de Carme Carballo, ambos publicados en Ir Indo. De Edicións do
Cumio chama a atención sobre unha escolma de clásicos infantís universais a cargo de Cruz López e acompañados de casete
onde se lles pon música e voz. Segue con Voar de noite, de Randall Jarrell; Xonás o pescador, de Reiner Zimnik; Imos buscar
un tesouro, de Janosch; O cadro máis bonito do mundo, de Miquel Obiols; Aquel neno e aquel vello, de A. Hernández e
Moncho e Mancha, de Kiko da Silva, todos eles de Kalandraka. Por último, refírese a Eu, coma sempre de Cándido Casal e O
cazador de Trolls, de Luis Seixido, editados por Sotelo Blanco Edicións.

Boente, Anxo, “En Salceda se pueden ver 19 dibujos originales del cómic “Cita na Habana”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, 30 outubro 2001, p. 20.
Describe as actividades que se desenvolven dentro da “Semana da Banda Deseñada” de Salceda de Caselas. Ademais da
“bedeteca móbil”, salienta as proxeccións de vídeo, un taller de iniciación ao cómic e a presencia de tres exposicións: “Cita na
Habana”, “Xabarín e os vixilantes do camiño” e “Aventura no camiño de Santiago”.

C. B., “Las bibliotecas de Padrón y Santa Comba recibirán sendos lotes de libros destinados a los
jóvenes”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 7 decembro 2001, p. 30.
Dá conta da doazón de 200 libros ás bibliotecas municipais de Padrón e Santa Comba como premio polas campañas de
animación á lectura desenvolvidas entre os máis novos.

C. D., “Hay un gallego en la Luna y sueña mundos”, El Correo Gallego, “Luz de gas”, 1 maio 2001,
p. 16.
Achega ao labor de Miguelanxo Prado, un galego que triunfa en todo o mundo, e do que salienta que xa en 1979 creou con Xan
López e Fran Jaraba a revista galega de cómic Xofre que só editou un número. Lembra a súa marcha a Barcelona onde comeza a
súa carreira internacional da que destaca o seu dominio de diferentes rexistros que lle permite diversificar o seu traballo.

C. F., “O IES de Barro en ‘Coñece a túa biblioteca”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra/Comarca”, 16
novembro 2001, p. 17.
Breve apuntamento no que se dá conta da promoción da lectura entre os máis novos que o concello e o IES de Barro están
levando a cabo baixo o lema “Coñece a túa biblioteca”.

C. G., “La biblioteca Neira Vilas de Touro dedicará la mitad de septiembre a un taller de títeres”, El
Correo Gallego, “Vacaciones”, 2 setembro 2001, p. 21.
Informa que na citada biblioteca celebrarase na segunda quincena de setembro, con nenos e nenas de seis a doce anos, un novo
“obradoiro de animación á lectura” por medio de títeres coas obras de Anisia Miranda. Tamén dá conta de que o Concurso
Lectorín que remata o 29 de novembro, convocado pola biblioteca en xuño, segue a cumprir os seus obxectivos.

C. G., “La Biblioteca de Caldas, premiada por un proyecto de animación”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra/Caldas”, 6 decembro 2001, p. 22.
Informa do premio concedido pola Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas e a Comisión de Educación y Deportes
da FEMP á Biblioteca Municipal “Manuel Martínez Ferro”, de Caldas de Reis, polo seu proxecto “Merienda en la Biblioteca”,
encamiñado a dinamizar e animar á lectura entre os máis novos.

Carreira, Rose, “Kalandraka presenta na Feira do Libro a súa nova colección, ‘Seteleguas”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 6 xullo 2001, p. 14.
Faise eco da presentación durante a Feira do libro de Vigo da colección “Seteleguas”, da editorial Kalandraka, coa traducción ó
galego de dous clásicos da LIX: ¡Que bonito é Panamá!, do alemán Janosch, e Xonás o pescador, de Reiner Zimnik, traducidos
por Dolores Romay. Alúdese á temática do primeiro e o outorgamento do Premio Nacional de Libros mellor editados 2001 á
traductora.

Castro Gerpe, Lorena, “Unha historia sobre a morte”, O Norte, nº 162, novembro 2001.
Recolle a historia premiada nun certame de contacontos en galego. Un narrador inicial en primeira persoa cédelle a voz a un
narrador omnisciente que conta como a morte chega á casa de Servando e Engracia, un matrimonio humilde, e que, malia ao
que argallan, non conseguen desviala da intención de levar a Servando con ela.

E. E., “Superhéroes en el “Millennium”, La Voz de Galicia, 31 xullo de 2001, p. 15.
Tras recordar a primeira edición da Feira da historieta “Viñetas desde o Atlántico” en 1998, salienta quen foron os seus
ideólogos e os éxitos acadados nas edicións anteriores tanto en número de asistentes como en ventas. Anuncia os días de
celebración da feira do 2001 e nomina aos debuxantes galegos presentes nela. Remata destacando o crecemento en calidade da
viñeta e a boa situación da viñeta española.

E. F., “El festival de títeres brionés tendrá tres representaciones”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 14
decembro 2001, p. 14.
Anuncia a celebración do IVº Festival de Títeres de Brión os días 2, 3 e 4 de xaneiro de 2002 e nel actuarán tres compañías
entre as que se atopa a galega Cachirulo con Xan sen medo contra os chupacontos.

EFE, “Miguelanxo Prado: El cómic en Galicia atraviesa un momento creativo dulce”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 14 agosto 2001, p. 39
Con motivo da inauguración do IV Salón Internacional do Cómic “Viñetas do Atlántico” recolle as declaracións do seu director
Miguelanxo Prado, quen resalta o bo momento do cómic en Galicia, o nacemento de novos autores, a consagración dos
existentes e a contribución a este certame de autores nacionais e internacionais, aos que cita. Destaca a presencia de 800 pezas
de cómic no salón e as conferencias de Xaquín Marín e Rick Veitch.

______, “El dibujante norteamericano Rick Veitch abrió el salón del cómic de A Coruña”, El Progreso,
“Verano/Ocio”, 15 agosto 2001, p. 30.
Salienta as reinvindicacións feitas polo debuxante Rick Veitch no IV Salón do cómic de A Coruña como a necesidade de que
existan dereitos de autor nos cómics. Anuncia a presencia no salón de Carlos Puerta e Lorenzo Díaz, debuxante e guionista
respectivamente, aporta breves datos bibliográficos deles e cita as exposicións presentes no salón.

______, “Los dibujantes Daspastoras y Carlos Nine darán hoy una conferencia en A Coruña”, El
Progreso, “Verano/Ocio”, 16 agosto 2001, p.28.

Destaca a presencia no IV Salón do Cómic do ilustrador galego Daspastoras (Xulio Martínez) e do arxentino Carlos Nine.
Explica os comezos de ambos nesta arte e cita algún dos seus traballos. Recolle as verbas do debuxante Charles Berberian ao
tildar ao cómic de “medio ideal para exportar las diferentes culturas del mundo” e que coñeceu a vida española coa obra de
Mariscal e Miguelanxo Prado.

E. G., “Una campaña de lectura infantil en Tui presentará el libro como un juguete divertido”, Faro de
Vigo, “Baixo Miño”, 15 marzo 2001, p. 14.
Anúnciase a celebración dunha campaña de fomento da lectura organizada pola Casa da Xuventude e a Asociación Vagalume
dirixida a nenos de entre 7 e 12 anos. Adiántanse os obxectivos marcados por estes colectivos e sinálase que se organiza en
función dos xéneros literarios, con contos, poesía e teatro. Finalmente, tamén se alude a outras actividades complementarias
coma contacontos e á colaboración de moitas entidades tudenses.

E. P., “Contos mínimos”, O Correo Galego, “AFA”, 10 decembro 2001, p. 16.
Informa da sesión inaugural do III Salón do Libro en Pontevedra. Destaca a ampla participación infantil e describe unha
homenaxe ao escritor Gianni Rodari a través dunha lectura colectiva de “contos mínimos”.

______, “A campaña ‘Nadal en galego’ tentará promocionar a lectura e o libro galego”, El Correo
Gallego, “Cultura”, 20 decembro 2001, p. 68.
Dá a coñecer os contidos, materiais e obxectivos da campaña “Nadal en galego” que dende 1997 vén realizando a Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria. Recolle as palabras do Conselleiro e dos responsábeis de A Axenda Máxica de
Merliño e Cantos de Berce, dous CD-ROM que se distribúen gratuitamente entre aquelas persoas que merquen libros en galego
durante o Nadal.

E. R., “A superstición alcanza ó cómic en Ourense”, El Progreso, “Cultura”, 22 agosto 2001, p. 12.
Informa das actividades presentes nas Xornadas de Banda Deseñada centradas na superstición e da presencia da mostra de
Darío Andati, autor arxentino afincado en Galicia, co seu personaxe máis coñecido “El Calavera”, a dos orixinais da traxectoria
da revista Golfiño, a de BD Banda ademais de explicar que é e quen conforma o proxecto “Mmmh”. Resalta a realización
dunha homenaxe ó cómic de Ibáñez “13 Rue del Percebe” con visións contrapostas dos personaxes e anuncia o prazo de
presentación o II Certame Galego de Imaxe e Banda Deseñada organizado pola Xunta.

Eiré, Xosé M., “Libros para agasallar neste inverno frío”, A Nosa Terra, nº 1014, “Cultura”, 28
decembro 2001, p. 26.
Intenta Eiré emitir algunhas suxestións bibliográficas para agasallar neste tempo de nadal. Para o público infantil, recomenda as
novidades de varias coleccións de Kalandraka, A Nosa Terra, Galaxia, Sotelo Blanco e Xerais, ademais dalgúns clásicos como
Proxecto pomba dourada, O señor dos aneis. A irmandade do anel ou As aventuras de Said e Sheila. Para os adultos, cita a
antoloxía de Contos colorados ou as últimas obras de Bieito Iglesias, Jaureguizar, Xosé Vázquez Pintor, Euloxio Ruibal ou
Fran Alonso. Tamén invita a vivir aventuras con Riveiro Coello ou asasinatos con Antonio Sánchez Lorenzo, a sufrir desacougo
con Arturo Lezcano, a desentrañar historias do xénero negro con Carlos Reigosa e a mergullarse na escrita feminina de Ángela
Carter e Marilar Aleixandre. Non esquece neste repaso os contos herculinos de Xurxo Souto, as reedicións de clásicos das nosas
letras como Blanco Amor, a melancolía de Xosé Carlos Caneiro ou a alternativa a Harry Potter que Fernando Sabino e
Laiovento nos ofrecen en O menino do espello.

Eiroa, Eduardo, “Las viñetas toman la Estación Marítima”, La Voz de Galicia, 31 de xullo de 2001,
p. 14.
Informa que no IV Salón do Cómic “Viñetas desde o Atlántico” da Coruña, dirixido por Miguelanxo Prado, ademais das
exposicións, charlas, conferencias, presentacións... cóntase coa presencia das casetas con este tipo de volumes. Declara que o
cómic xa se considera unha arte ó mesmo nivel que a literatura e a pintura e afirma que “son historias con personajes de todo
tipo que se pintan en las páginas con estilos muy diferentes”. Cita a temática presente neste xénero, as novidades do salón,
como a aula de lectura, e proporciona unha listaxe dos profesionais galegos, nacionais e internacionais que asisten aos
encontros.

Fernández, Daniel, “Mistura, doce años de diversión y ocio para el tiempo libre”, Faro de Vigo,
“Especial”, 22 xuño 2001, p. 27.
Co galo de nova programación de actividades para o verán da asociación de tempo libre Mistura, saliéntase o labor a prol da
cultura e a lingua galega desta asociación ao longo dos seus doce anos de existencia e a creación da súa Escola de Tempo Libre
en 1994 para desenvolver un dos seus obxectivo: a formación, a través da impartición de ensinanzas sobre educación non
formal, cultura, ocio e animación sociocultural. A seguir, enuméranse as diferentes actividades programadas para o mes de
xullo e agosto (correlinguas, campamentos, xornadas de animación, sendeirismo...)

Fernández, Lisi, “Jugando con los libros”, Atlántico Diario, “Verano 2001”, 13 xullo 2001, p. 30.
Dáse conta da clausura da “Biblioteca Aberta”, actividade paralela á Feira do Libro na que se promociona a lectura entre os
máis novos. Recóllense as palabras da directora desta actividade, Magdalena Landa, quen explica que consta de tres fases: na
primeira dáse a coñecer o libro, como chega ata nós e a obra dalgúns autores; na segunda, os nenos comezan a crear os seus
propios contos e búscase que xoguen como un medio de aprender para, finalmente, na terceira incentivalos para que falen do
que fixeron e favorecer o seu contacto con algún escritor.

Fraga, Xesús, “Os escritores para nenos reclaman unha maior atención ó xénero”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 6 agosto 2001, p. 25
Faise eco do manifesto asinado por autores, mestres, ilustradores e bibliotecarios en contra da invisibilidade que padece a
literatura infantil e xuvenilust. Recolle as verbas de Fina Casalderrey, de X. A. Neira Cruz e de Antonio Reigosa verbo desta
invisibilidade, da aparente inferioridade dende a imposición do nome literatura infantil e xuvenil, da necesidade dun código de
calidade e ética para os libros dos adolescentes, da importancia das bibliotecas e das familias, da pouca atención dos medios
cara a este xénero e da marxinalización da LIX por mor da “excesiva parcelación”. Reflexiona sobre o pouco acertado que é
dicir que as altas tiraxes da LIX se deben ás recomendacións escolares e que os nenos len pouco

Gallego, Luz, “Quéroche contar un conto…Club K, novas propostas para animar a ler ós máis pequenos”,
Diario de Pontevedra, “Revista”, 21 xaneiro 2001, p. 10.
Dá conta da nova iniciativa de Kalandraka coa creación do Club K, explicando primeiro que é, logo das vantaxes queofrece e
por último das actividades que se organizan dentro do club. Á primeira pregunta responde coas palabras de Xosé Ballesteros,
director-xerente da editorial, quen sinala que o club nace como medio de fomento da lectura partindo do papel que os pais
deben desempeñar e tentar lograr que un libro sexa visto como algo divertido ao que o neno se achegue voluntariamente. En
canto ás vantaxes sinala que ademais de ter un carné de socio que se dá nas librerías asociadas, tamén hai descontos e sorteos
periódicos de libros. Das actividades salienta a idea de facer unha revista, ademais das programadas de contacontos,
presentacións de libros ou animación á lectura das que os socios recibirán invitacións para participar. En cadro á parte refírese á
actividade desenvolvida pola Maga Rulana dentro da campaña de animación á lectura “Libros para Contar” que percorre
Galicia para fomentar a lectura entre os pequenos. Tamén considera que deben ser os nenos os que escollan os libros no
establecemento e non os pais, posto que se lles está impondo un gusto e se corre o risco de que non lles guste.

______, “A preocupante saúde de Dona Lingua Galega”, Diario de Pontevedra, “Revista”, 13 maio
2001, p. 8.

Achégase á situación da lingua galega a través da fabulación dun soño e das publicacións que veñen de sacar do prelo as
principais editoriais galegas. Partindo de que unha señora chamada Dna. Lingua acode ao médico porque todos lle auguran un
futuro pouco prometedor malia que ela se sente ben, o médico coa axuda dun libreiro analiza a producción do que vai de ano en
galego para ver o estado de saúde da nosa señora Lingua. A sorpresa é maiúscula cando repasando as novidades do mercado
atopan unha chea de novas obras como as de Xerais Un saquiño de contos, Contos para levar no peto, Historias para calquera
lugar, Aníbal quere encoller, Feitizo, …; de SM Chinto e Tom ou No corazón do bosque; en Everest Micifú e os seus amigos,
Os ollos de Ramón ou O corazón da fraga; mentres que en Galaxia atopan Ten, ten, a miña casa ten, As viaxes do Príncipe Azul
ou Vida de Eladio Rodríguez, ademais de A Nosa Terra con títulos como O lobo sen rabo, Os bolechas ou Xan sen coidados,
para rematar por fixarse no papel de Kalandraka cos numerosos premios que ten acadado, a súa expansión de mercado e algúns
dos títulos que vén de sacar á rúa como Tío Lobo, Paco, Once damas atrevidas ou Dinosauro Belisario, entre outros, o que
determina que o diagnóstico sexa inmellorábel.

______, “Bebetecas nuevas tendencias en la literatura infantil”, Diario de Pontevedra, “Revista”, 2
setembro 2002, p. 6.
Dá nova dun novo termo “bebeteca”, biblioteca para bebés, co que quere salientar a importancia de
seleccionar para este lectorado libros de alta calidade. Alude ás características que deben ter estes
volumes e aos aspectos que potencian, intelixencia emocional, do desenvolvemento creativo e da
capacidade de imaxinación; e educan: motricidad, sentidos,

amor polos libros... Salienta a mellora da edición do libro -xogo e o seu aumento nas librerías, a
importancia da lectura compartida entre o neno e o adulto e a relevancia da potenciación da aprendizaxe
táctil para crear ao lector. Resalta o alto custe dos albumes como un dos problemas e reticencias dos pais
á hora de compralos polo que pon de relevo a iniciativa de numerosas editoriais galegas: creación de
bebetecas. Enumera algúns dos libros clásicos máis lidos nestas idades e sinala que se trata da lectura da
imaxe. Remata informando da dificultade para atopar este tipo de lugares debido ás reformas que
implicarían nas bibliotecas e da uns consellos para a realización dunha bebeteca na casa dos nenos.

______, “III Salón del Libro Infantil de Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Letras infantiles”, 9
decembro 2001, p. 11.
Ofrece o programa completo do III Salón do Libro Infantil e Xuvenil, achegando lugar e hora de celebración de cada acto.
Destaca a presencia de diversas exposicións itinerantes, a colaboración de varias institucións como a Facultade de Belas Artes,
GALIX, Kalandraka e o Instituto Italiano de Cultura.

______, “Los sueños de todos los niños del mundo”, Diario de Pontevedra, “Letras infantiles”, 18
decembro 2001, p. 8.

Reflexiona inicialmente sobre a uniformidade de soños e desexos dos nenos e nenas de zonas do planeta moi afastadas entre si,
así como a necesidade de construír unha infancia xenerosa, solidaria e tolerante como garantía dun futuro de paz no mundo, que
saiba atender e respectar os multiculturalismos e a mistura de etnias que caracterizan a sociedade actual. Destaca o papel da
literatura infantil na consecución destes obxectivos e propón a Nuestros cuentos favoritos como exemplo de libro infantil
inocente e tolerante, que dá leccións de vida, de xenerosidade, solidariedade, tolerancia e comprensións. Destaca, ademais,
Hiawatha, Los últimos gigantes, Libro de los malos tiempos, Bajo la Jaima. Cuentos populares del Sahara e Olo-Iepu-Iepu
(1999), de Paula Carballeira, como unha mostra ben variada de diferentes culturas que pode axudar a mellor coñecer a
diversidade deste mundo noso.

García, Rodri, “Os clásicos contos das mil e unha noites serán publicados en galego”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 10 novembro 2001, p. 30.
Panorámica sobre as novidades editorias que se presentan de cara ao Nadal do 2001. Saliéntase a compilación de Contos das
1001 noites dentro de Edicións Xerais de Galicia por demostrar que “por moito que cambien os tempos e as modas, os contos
seguen sendo clásicos. Desta editorial tamén comenta os dous novos volumes de “Cabalo Buligán”, así como Un tren cargado
de misterios, A rebelión dos coellos máxicos e Ith. De Ir Indo cita A estrela Valorina, A goma de borrar que falaba, Os ladróns
de tixolas, A cadela e o óso, A canción do náufrago, A ratiña presumida e O reino de Dama Duira. De Kalandraka comenta Xil
Moniz, A caixa do tesouro, Moncho e a mancha, Voar de noite. De Sotelo Blanco nomea María Triángulo, Eu, coma sempre e
Ciclo Bis. De Galaxia destaca Ten, ten a miña casa ten...

Gaspar, Silvia, “Novidades para un ano”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un
león”, 15 xaneiro 2001, p. 6.
Dá conta dalgunhas novidades chegadas co novo ano entre as que destaca a presencia de obras para os máis pequenos. Entre os
títulos aparecen O señor Mago e a folla, do Mago Antón e Suso Cubeiro; A memoria das árbores, texto de X.
A. Neira Cruz, música de Marcial del Adalid e ilustracións de Kiko Dasilva; A vendedora de mistos, en edición rústica de
Kalandraka, ou O troleiro e outros contos (1999), de Dora Vázquez. Da literatura para rapaces de máis idade sinala que ten un
formato menos atractivo pero compénsase cos contidos, malia que ve aínda unha sobrecarga de valores formativos, ofrecendo
exemplos de boas obras como O baúl de Wensel, de An Alfaya e rematando con A banda sen futuro, de Marilar Aleixandre;
Aire negro, de Agustín Fernández Paz ou Os ollos do tangaleirón, de X. A. Neira Cruz.

______, “Contos para o mes de Santos”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un
león”, 5 novembro 2001, p. 6.
Refírese, de inicio, á relación do mes de Santos cos contos tradicionais. A seguir, fai un percorrido por aqueles autores que
“traballaron o conto literario a partir da temática tradicional” e cita a: Fole, Dieste, Méndez Ferrín, Risco, Puente Docampo,
Paco Martín, Marilar Aleixandre, Gloria Sánchez e Fernández Paz, como autores que introduciron mundos de misterio nas súas
obras.

______, “Mes do Nadal”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un león”, 10 decembro
2001, p. 6.
Fai un breve percorrido pola presencia do “conto de Nadal” na literatura galega. Comeza o no Rexurdimento e esténdese ata
comezos do século XX, época na que cita a Armando Cotarelo Valledor como compilador deste tipo de textos e a Rafael Dieste
como autor de “Un conto de Reis”, dentro do seu libro Dos arquivos do trasno.

______, “Libros para Nadal e Reis”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”, “O que le, é un león”,
17 decembro 2001, p. 6
Ademais de recomendar a visita á bibliotecas durante os días de lecer no Nadal, fai un percorrido polas principais novidades
editoriais desta época: Contos das 1001 noites, Imos buscar un tesouro, Voar de noite, Marmelada de amorodo, Paxaros de
papel, As aventuras de Said e Sheila, O faro de Arealonga e Ciclo Bis.

González, Mónica, “Pontevedra e Vigo alíanse para maior promoción do galego entre os nenos”, Diario
de Pontevedra, “Pontevedra//Ciudad”, 3 maio 2001, p. 13.
Dá conta da presentación da campaña “¿Xogas?” en Pontevedra organizada por este concello e o de Vigo coa colaboración de
nais e pais polo ensino en galego. Sinala que se trata dunha iniciativa coa que achegar a lingua aos máis pequenos con
actividades educativas, lúdicas e festivas entre as que aparece a representación dunha peza teatral por parte do grupo Migallas.
Recóllense as declaracións de Luís Bará, Concelleiro de Cultura de Pontevedra e Eduardo García, representante da asociación
de pais, sobre a baixada dos índices de galego-falantes entre os rapaces.

______, “Canciones, teatro y Kárate ponen fin al curso del colegio Barcelos”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra//Ciudad”, 12 xuño 2001, p. 8.
Sinala as distintas actividades que sobre o escenario do Teatro Principal realizaron os alumnos do colexio de Educación Infantil
e Primaria para despedir o curso, incluíndo dentro da programación a representación de varias obras de teatro. Así, destaca a
representación do sainete Serán laranxas, serán limóns, por parte dos alumnos de cuarto curso, e a posta en escena da obra Hai
que escoitar, interpretada por un grupo de teatro das clases extraescolares.

González, Rocío, “¿Que vas facer no 2001?, A Peneira, “Condado”, 2ª quincena xullo 2001, p. 10.
Salienta como novidades, no programa de actividades de verán do Concello da Cañiza, a organización dunha semana do cómic,
na que sinala que se celebraron exposicións, se presentaron películas de animación e se fixo un obradoiro no que aprenderon a
facer cómics. Outra das iniciativas que destaca é a creación dunha “bedeteca móbil”, na que o público podía recoller cómics
como Cita na Habana (2000) e lelos. Remata repasando o programa de actividades complementarias durante esta semana,
ademais de destacar o dinamismo desta concello en actividades culturais.

I. M., “El cómic reclama su función como transmisor de la cultura de un país”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 16 agosto 2001, p. 21.
Opinións do dúo de debuxante-guionista Philippe Dupuy e Charles Berberian, presentes no Salón do Cómic da Coruña, nas que
resaltan a exportación das culturas a través dos cómics, a diferencia entre ilustrador e historietista e o gusto dos autores noveis
por o formato cómic antes que outros medios audiovisuais. Infórmase dos inicios destes historietistas, do éxito acadado con El
Señor Jean e da temática e orixe do argumento da súa nova obra El diario de un álbum. Remátase coas actividades previstas ese
día no salón.

______, “Los adolescentes prefieren la música y el ordenador antes que los libros”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 23 setembro 2001, p. 21.
Comenta os resultados da enquisa sobre hábitos lectores realizada pola Fundación Bertelsman, a nenos entre 8 e 16 anos, na
que se denota un maior interese por parte dos máis pequenos, as temáticas e xéneros habituais nas súas lecturas e cal das dúas
figuras paternas lee máis.

I. R., “La Fundación Meniños organizará en A Coruña una maratón de Cuentacuentos”, El Correo
Gallego, “Sociedad-Cultura”, 3 maio 2001, p. 62.
Anuncia a celebración do Iº Maratón de contacontos que a Fundación Meniños organiza no Teatro Colón da Coruña. Ademais
de ofrecer algúns nomes de participantes como Xurxo Souto ou Lino Braxe, tamén sinala que está aberta a participación a quen
queira contar contos relacionados coa familia e a infancia. Tamén ofrece outros datos sobre o labor desempeñado por esta
fundación.

Iglesia, O. de la, “El guionista Zentner afirma que ‘el cómic español no ha parado de crecer”, ABC,
“Cultura”, 19 agosto 2001, p. 42.
Destaca as verbas do guionista Jorge Zentner e Marc Hempel, no seu paso polo Salón do Cómic, verbo do estado do cómic en
España, da inexistencia do concepto de industria, da liberdade que dá editar un mesmo os seus traballos e sobre as dificultades
do último traballo de Hempel sobre Sandman. Salienta a presentación, nesta edición, da páxina web de Whamcomics na que se
venden e editan con formato electrónico historietas de autores de diferentes países, como os dos galegos Fran Jaraba e Robledo,
e a finalidade deste proxecto.

Iglesias, Ana, “Títeres y chave en la Alameda”, El Correo Gallego, “Fiestas de la Ascensión”, 26 maio
2001, p. 33.
Ademais de dar conta de diversas actividades celebradas na Alameda de Santiago con motivo da Festa da Ascensión, tamén
sinala que houbo programación para os pequenos con títeres e un festival infantil.

J. R. G., “Los héroes se aburren en A Coruña”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 13 agosto 2001, p. 7.
Por mor da inauguración dunha nova edición do Salón do Libro destaca a ausencia dos malos nas figuras dos cómics esparcidas
pola cidade herculina como apoio a esta actividade. O feito de que estas figuras sempre se situen na mesma posición e nos
mesmos sitios dálle pé para xustificar a necesidade de que existan os malos co fin de que os bos non se aburran. Comenta cal
son as dúas novas figuras que invaden a cidade durante o salón e enumera as novidades presentes no salón: ordenadores con
cómics electrónicos e cursos de tebeos para nenos.

L. M., “El Salón del Cómic se convierte en el referente nacional de la historieta”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 11 agosto 2001, p. 17.
Dá nova da celebración do IV Salón do Cómic na Coruña, citando os diferentes actos e actividades programadas, e resalta o
cambio de instalacións en vindeiras edicións por mor do derrubamento da sede actual. Destaca a expectación que ocasionará a
presencia do final descoñecido de El guerrero del antifaz e as verbas de Francisco Vázquez e Miguelanxo Prado, nas que
cualifican a este certame como o mellor de España, de Europa e do mundo. Comenta a elaboración, para esta edición, de dúas
novas figuras dos cómics que se suman ás xa existentes na cidade herculina durante a celebración do salón.

______, “Vázquez reinvindica el tebeo como un medio para despertar la imaginación”, El Ideal Gallego,
“A Coruña”, 14 agosto 2001, p. 21.
Faise eco do contido da IV edición do Salón do Cómic da Coruña como as quince exposicións compostas de oitocentas pezas.
Resume as preferencias dalgúns visitantes como o alcalde cara á vitrina dedicada a El guerrero del Antifaz. Salienta algúns dos
cómics que se poden disfrutar no salón e a atracción que despertou a exposición dos traballos arxentinos. Informa das diferentes
actividades paralelas que se levan a cabo: venta de cómics, conferencia de autores e

da busca de figuras dos personaxes dos cómics pola cidade, así como as primeiras charlas a realizar con Xaquín Marín e Rick
Veitch.

L., Estrella, “Pontevedra “la ciudad que soñó con ser cuento”, inauguró el III Salón del libro”, Diario de
Pontevedra, “Cultura”, 10 decembro 2001, p. 63.
Comenta a inauguración do III Salón do Libro na cidade de Pontevedra cunha lectura colectiva de contos. Salienta a
importancia do autor homenaxeado nesta edición, Gianni Rodari, polo seu afán innovador, creativo e imaxinativo. Dá conta dos
actos previstos, lugares de inscripción e asociacións colaboradoras.

López, Belén, “Kalandraka saca ó mercado a colección ‘Minilibros para soñar’ con sete contos”, Diario
de Pontevedra, “Diario de Cultura&Ocio”, 5 xaneiro 2001, p. 63.
Percorrido polos tres anos de traballo da Editorial Kalandraka con motivo da saída da súa colección “Minilibros para soñar” na
que se recollen os sete contos máis coñecidos (O coelliño branco, O pito cairo, As fabas máxicas, A cebra Camila, Mateo,
Cando Martiño tivo ganas de mexar na noite de Reis e O gato con botas) a un prezo módico. Dáse unha explicación da razón
pola que teñen un tamaño tan reducido, ademais de salientar o éxito acadado ao saír á rúa. Remátase aludindo a outras obras de
gran difusión como A memoria das árbores (2000) e a edición normal de Cando Martiño tivo ganas de mexar na noite de Reis
(2000).

______, “Kalandraka fixo o milagre de traer ‘O Galo Quirico’ á Feira do Libro”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 20 xullo 2001, p. 69.
Alude á escenificación e o taller de ilustración que as autoras de O galo de Quirico, Tareixa Alonso e Alicia Suárez, fixeron na
Feira do Libro de Pontevedra e reproduce un anaco do conto para amosar o “ritmo moi marcado” deste tipo de textos
tradicionais. Informa da reedición dos “Minilibros para soñar” da editorial e a sinatura de libros a cargo de Carlos Mosteiro e
Luís Rei ese mesmo día na feira.

______, “Alumnos de Belas Artes, autores dun cómic que deixa ó lector sen palabras”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 11 agosto 2001, p. 59.
A raíz da presentación da banda deseñada sen texto Mmmh!, no Festival Internacional do Cómic da Coruña, resáltase o traballo
realizado por Fernando Iglesias, alias Kobell, no proxecto. Sinálase como un dos mellores debuxantes galegos na actualidade e
un ídolo para as novas xeracións. Faise un percorrido polo seu labor profesional, centrándose no seu labor como comentarista
gráfico en Diario de Pontevedra, e infórmase da estructura do tebeo presentado, dos cinco autores galegos participantes, tres
deles alumnos de Belas Artes, e coas verbas do portavoz, Kike Benlloch, lémbrase cómo se coñeceron. Resáltase a existencia
dun proxecto semellante en Francia coa elaboración de Cómic 2000, a intención desta iniciativa: ser entendidos no mundo ao
demostrar a exis tencia dunha “linguaxe universal que podía ser empregada sobre o papel” e que “supuxo a conciencia plena da
potencialidade dos tebeos na era da globalización”.

______, “Unha sesión de ‘Contos á carta’ dará inicio ó Salón do Libro Infantil”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 4 decembro 2001, p. 68.
Informa dos actos previstos para a inauguración do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, entre os que salienta unha
lectura pública de Contos por teléfono, de Gianni Rodari. Destaca outras dúas iniciativas, “O conto viaxeiro” e “Tocacontos”,
ademais de nomear aos autores máis coñecidos que se darán cita neste evento.

______, “Dúas sinaturas de literatura infantil: Emili Teixidor e Agustín Fernández Paz”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 15 decembro 2001, p. 63.
Recolle o máis salientábel das intervencións de Agustín Fernández Paz e Emili Teixidor no marco do IIIº Salón do Libro
Infantil e Xuvenil celebrado en Pontevedra. O autor galego recoñece os avances da nosa literatura nos últimos anos e amósase
partidario dos premios e do apoio institucional á literatura. Do escritor catalán destaca o seu carácter optimista con respecto ao
futuro do libro e a súa defensa da lectura como un acto que contribúa á felicidade do individuo que a realiza. En epígrafe á
parte, informa Belén López das actividades previstas para a fin de semana.

______, “Cómic escríbese en galego con ‘k’ de Kike Benlloch e Kiko Dasilva”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 21 decembro 2001, p. 71.
Dá a coñecer o máis salientábel das intervencións de Kike Benlloch e Kiko Dasilva no marco dunhas
xornadas sobre banda deseñada celebradas en Pontevedra. Estes dous creadores coinciden en salientar
que o cómic segue a ser unha manifestación artística pouco coñecida e escasamente valorada. Salientan a
liberdade creativa que lles ofrece a banda deseñada, as dificultades ao teren que competir en inferioridade
de condicións con productos internacionais, así como a

escaseza de axudas institucionais e a censura imposta pola Xunta de Galicia. Comentan, tamén, as
características de cadanseu proxecto que desenvolven na actualidade; “Polaqia” e “BD Banda”,
respectivamente.

______, “Os máis pequenos protagonizan un Nadal de Cine en Pontevedra”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 26 decembro 2001, p. 53.
Anuncia a celebración dos actos de Nadal entre os que se inclúe un ciclo de cine infantil, actuacións de contacontos e o Festival
de Títeres de Reis que se celebrará entre os días 2 e 4 de xaneiro do vindeiro ano. Tamén sinala que nel participarán, entre
outras, as compañías galegas Cachirulo e Trompicallo.

López, Laureano, “El noveno arte llega a Galicia”, La Voz de Galicia, “Los domingos de la voz”, 5
agosto 2001, pp. 14-15.
Anuncia a presencia dos debuxantes Siro López e Xaquín Marín e a obra doutros viñetistas internacionais presentes no IV
Salón do Cómic “Viñetas desde o Atlántico”, dos que proporciona breves datos bibliográficos. Cualifica a este evento de “el
sueño de todos los niños, de muchos adolescentes, de un buen puñado de adultos” e salienta algún dos aspectos máis relevantes
do salón como a presentación do desenlace apócrifo de El guerrero del Antifaz e a exposición colectiva de autores noveis
arxentinos. Comenta a consideración adquirida por este xénero e unha das súas primeiras definicións: “relatos en forma de
viñetas o viñetas en forma de relatos”. Destácase o labor de Miguelanxo Prado, os obxectivos e os fins deste proxecto ademais
dos días e actividades a realizar.

López, Sofía, “Escolares de A Lomba repitieron su festival de As Letras Galegas”, Diario de Arousa,
“Vilagarcía”, 22 maio 2001, p. 9.
Informa da celebración dun festival con motivo do Día das Letras Galegas celebrado na Casa da Cultura de Vilagarcía,
repetición do levado a cabo no Instituto Castro Alobre. Sinala que entre outros actos leváronse a cabo representacións teatrais
por parte dos nenos con obras como A ratiña fachendosa, O galo Quirico, Os Tufiñas pásano fatal, Viaxe en tren, A escola ou A
familia puntuación, a cargo dos diferentes cursos dende infantil ata educación primaria.

López Silva, Inma, “Tusitalas”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 79, 3 xuño 2001, p.
5.
A propósito das actividades organizadas nun colexio de primaria co gallo do Día das Letras Galegas, reflexiona sobre o labor
dos contacontos. Para isto parte da opinión dun neno que lle indicou que a diferencia entre o teatro e os contacontos é que no
primeiro os actores falan entre eles e os segundos falan coa xente. Conclúe, pois, que quizais sexa a través dos contacontos
como os rapaces entran ao teatro, debido a que o feito de participar no proceso de contar a historia pode animalos a facer cousas
e vencellar a cultura co ensino.

M. A., “A la búsqueda de nuevos lectores”, La Región, “Cultura”, 24 xuño 2001, p. 14.
Comenta o labor realizado na Biblioteca Pública a través dunha campaña anual de animación infantil á lectura dirixida polos
animadores da Compañía Sarabela. Recolle as opinións de Sabela Gago, da compañía, e do delegado de Educación nas que
resalta o éxito da compañía, os resultados tan gratificantes e explica as tres fases da estratexia empregada para crear o hábito
lector: lectura ou representación de marionetas, vivenciar personaxes ou espacios e representación plástica. Destaca o gusto dos
nenos polas actividades, as súas preferencias e a despedida da compaña cun recital de poesía.

M. F., “La biblioteca ponteareana inicia las actividades del Mes das Letras”, Atlántico Diario,
“Condado”, 2 maio 2001, p. 3.
A biblioteca municipal de Ponteareas organiza ao redor do Día das Letras Galegas o ciclo “Encuentro con autor”, ao que
asistirán Fina Casalderrey, Ramón Caride Ogando, Manuel Uhía, Mª Victoria Moreno e o grupo de animación Ulalume, entre
outros. Ademais realizarase unha exposición sobre Fermín Bouza Brey.

______, “La biblioteca ponteareana, premiada por segunda vez por animar a la lectura”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, 5 decembro 2001, p. 22.
Informa da concesión de 200 libros á Biblioteca Municipal de Ponteareas pola campaña de animación á lectura que leva por
título “Mes das Letras”, que tivo especial incidencia entre os máis novos. Informa da procedencia do premio e comenta a
actividade levada a cabo dende esta biblioteca.

M. I., “Os rapaces do instituto viviron unha xornada adicada ás letras galegas”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra/Poio”, 27 novembro 2001, p. 20.
Informa dunha conferencia pronunciada no Instituto de Poio a cargo de Xesús Ferro Ruibal titulada “A situación das linguas no
mundo. Linguas minoritarias e linguas minorizadas”. Recolle unha síntese da intervención deste profesor e académico e repasa
a súa traxectoria intelectual. Menciona, ademais, un recital poético a cargo de alumnos de ESO.

______, “Contadores de historias en el Centro Comercial A Barca”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra/Poio”, 8 decembro 2001, p. 20.
Breve nota na que se describe a actuación do contacontos Celso no Centro Comercial A Barca, dentro das celebracións do
Nadal.

M. R., “Érase unha vez... un hada que visitaba bibliotecas”, La Opinión, “Arteixo”, 21 novembro 2001,
p. 17.
Dá conta da presencia da Fada Rosada na biblioteca de Arteixo e sintetiza o contido da representación que este personaxe leva a
cabo. Salienta, ademais, as importantes doses didácticas que estas actuacións conteñen.

M. V., “Cuéntame un cuento y verás qué contento”, La Opinión, “Sada”, 23 novembro 2001, p. 17.
Informa do peche dunha campaña de animación á lectura promovida pola Casa da Cultura e a Concellalía de Educación do
Concello de Sada, cunha sesión de contacontos dramatizados a cargo da compañía Trinke Trinke.

Mallo, Albino, “A todo cómic”, O Correo Galego, “AFA”, 11 xullo 2001, p. 32.
Dá nova da presencia no IV Salón do cómic da Coruña das exposicións dos debuxantes galegos Xaquín Marín e Dapastoras.
Coas verbas do director do Salón, Miguelanxo Prado, expresa o desexo, por parte da organización, de que este salón sirva para
que o “cómic sexa máis ca un debuxo para nenos e nenas ... e se converta en algo popular e apto para tódalas idades”. Enumera
os diferentes actos aos que se pode asistir, así como os debuxantes nacionais e internacionais e as exposicións presentes.

______, “Xaquín Marín e Daspastoras, debuxantes galegos nas Viñetas desde o Atlántico”, El Correo
Gallego, “Cultura”, 11 agosto 2001, p. 75.
Saliéntanse actos e exposicións que terán lugar na IVª edición de “Viñetas desde o Atlántico”, salón que se poderá visitar na
Coruña, na Estación Marítima, do 13 ao 19 de agosto e no que, como di Miguelanxo Prado e recolle Albino Mallo, se quere dar
a coñecer aos debuxantes máis importantes do mundo e conseguir que “o cómic sexa máis ca un debuxo para nenos e mozos”.
A seguir, anúnciase que pasarán polo salón un grupo de deseñadores arxentinos con secuencias aínda descoñecidas en España, o
galego residente en Barcelona Daspastoras ou o coñecido Xaquín Marín entre outros de todos os puntos do mundo.

______, “O home e o humor”, O Correo Galego, “AFA”, 13 agosto 2001, p. 33.
Despois de recordar como se decantou Xaquín Marín polo mundo do humor e do cómic, salienta a ledicia deste debuxante ó ser
elixido para representar o cómic galego máis tradicional no Salón do Cómic de A Coruña. Recolle as súas verbas nas que
explica a presencia, na súa exposición, da evolución do seu traballo a través dos tempos e lembra a súa traxectoria por
diferentes revistas como Chan, La Codorniz, Hermano Lobo... O articulista remata falando do labor que desenvolve este
debuxante como director do Museo do Humor e anuncia a charla que ofrecerá Marín no Salón do Cómic.

______, “Avanzada galega”, O Correo Galego, “AFA”, 14 agosto 2001, p. 31.
Resumo das actividades e exposicións presentes no Salón do Cómic entre as que salienta a de Xaquín Marín e a das novas
xeracións como Daspastoras. Destaca as novidades, unha colección de tebeos españois dos anos 1951 ata 1975 e unha mostra
colectiva de novos deseñadores arxentinos e as obras de participantes internacionais procedentes de Norteamérica, da
Arxentina, de Francia. Resalta o nacemento de novos proxectos de animación e as verbas do director do salón.

______, “Debuxos de heroes”, O Correo Galego, “AFA”, 20 agosto 2001, p. 32.

Salienta a Kano, pseudónimo de José Ángel Cano, como un dos deseñadores do heroe Superman e cómo foi seleccionado para
realizar este labor. Explica Kano a posibilidade de realizar este traballo a distancia gracias ás novas tecnoloxías e aos retos que
lle proporciona traballar sobre un heroe coñecido. Resáltase a que opcións opta o mercado español, a autoedición ou traballar
para o estranxeiro, por mor da invasión das produccións estranxeiras.

______, “Pasaron as Viñetas desde o Atlántico”, O Correo Galego, “Lecer/Arte”, 26 agosto 2001, p. 16
Tras aludir aos diferentes espacios e actividades presentes no IV Salón do Cómic da Coruña salienta que estas se reducirán á
metade ao cambiar temporalmente de recinto. Nomea aos responsabeis do éxito deste salón, aos profesionais convidados e gaba
o labor de Miguelanxo Prado. Resalta as novidades desta edición, así como a colección de Tebeos españois dende 1951 ata
1975, a presentación dunha mostra colectiva de novos deseñadores arxentinos e as exposicións dos galegos Daspastoras e
Nines.

______, “Pensando na mudanza”, O Correo Galego, “AFA”, 23 agosto 2001, p. 35.
Recóllense as opinións de Miguelanxo Prado verbo dos cambios que sufrirá o Salón Internacional do Cómic “Viñetas desde o
Atlántico” ao cambiar o espacio de realización. Destaca entre eles a reducción de exposicións presentes no

salón, a intención de subsanar esta eiva coa presencia de autores de gran sona e explica por qué están ausentes os autores
xaponeses. Sinala, por último, a súa volta ao debuxo de historietas e a publicación dunha nova obra no 2002.

______, “Pasaron as Viñetas desde o Atlántico”, O Correo Galego, “Lecer e Arte”, 26 agosto 2001,
p. 16.
Tras aludir aos diferentes espacios e actividades que se realizaron no IV Salón do Cómic da Coruña, salienta que durante dous
anos veranse reducidas á metade por mor do derrubamento do edificio no que se realizaba. Confesa a quen se lle debe o éxito
deste evento e lembra o labor de Miguelanxo Prado non só na súa creación particular senón tamén no bo facer das exposicións
de autores como Daspastoras e Nines. De entre as quince exposicións presentes no salón resalta as novidades desta edición:
unha colección de Tebeos españois dos anos 1951 ata 1975 e a presentación dunha mostra colectiva de novos deseñadores
arxentinos. Remata coa nómina do resto das figuras nacionais e internacionais convidadas ó salón.

Martínez, Ana E., “Golfiño’ xa cumpriu un ano”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 febreiro 2001, p.
60.
Coméntase, brevemente, o inicio da segunda etapa de Golfiño, “a única banda deseñada en galego”. Na primeira etapa
publicáronse once números desta revista para “pintos, maragotas, golfiños, golfiñas e outras especies mariñas coma ti”, con
Fausto Isorna como director artístico. A seguir, alúdese ás diferentes seccións da revista, así como aos seus obxectivos, entre os
que destaca o feito de conseguir unha revista interactiva.

Martinez Sevilla, J. A., “Viñetas y cuentos”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 15 agosto 2001, p. 21.
Salienta a evocación á nenez dos oitocentos orixinais presentes no Salón do Cómic da Coruña, a sustitución na actualidade da
etapa dos cómics pola era das novas tecnoloxías e a continuidade desta tradición con exposicións, charlas, exhibicións... ao
igual que seguen vixentes os relatos de Andersen e Perrault.

Mauleón, Amaia, “De profesión cuentacuentos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 16 maio 2001, p. 40.
Dá conta da participación de Raquel Regueiro e Brais Fernández no Salón do Libro Galego cunha actuación de contacontos na
que animar aos nenos a achegarse aos libros. Tamén se recollen as súas palabras referidas á necesidade de que os nenos
desenvolvan a imaxinación a través dos mundos marabillosos dos contos.

Méndez, E., “Animar a los más pequeños a leer”, Diario de Arousa, “Contraportada”, p. 56.
Dá nova da celebración da cuarta edición de “Lectorín”, exposición lúdica de LIX, proxecto no que se pon en contacto ao
lectorado cos libros. Na conversa coa monitora responsábel do proxecto infórmase da súa dificultade, das actividades
organizadas ao seu redor e do desexo de promover con el o galego.

Moar, Fran, “El idioma universal de Mortadelo”, El Ideal Gallego, “As Mariñas”, 23 maio 2001, p.
30.
Dá conta da celebración dunha Semana da Banda Deseñada no colexio Forte Bragado de Cesuras coa que se busca achegar aos
máis pequenos o mundo do cómic. Segundo o director do colexio é unha boa forma de introducilos na lectura para que logo
dean o paso a obras máis amplas, e mesmo que de descubra algún talento. Ademais de cómics, tamén se sinala que hai
proxeccións de películas, exposición de planchas orixinais de ilustracións de autores galegos. En cadro á parte dáse conta das
ilustracións que os rapaces tiveron que facer despois de oír un conto de Oscar Villar e que serán expostas no salón de actos do
colexio, ademais doutras actividades previstas.

Monge, Raquel, “Un pase de palabra sin aliento”, El Ideal Gallego, 14 decembro 2001, p. 80.
Describe unha actividade consistente na lectura continuada de contos dirixidos aos máis novos durante cinco horas, e
coordinada por Lidia Martínez do programa biblioteca-escola da Fundación Bertelsmann, que reuniu no Fórum da Coruña a
máis de 300 espectadores.

Montenegro, L., “Gloria Sánchez: ‘Antes escribía por necesidad, ahora por placer”, Diario de Arousa,
“Vilagarcía”, 17 marzo 2001, p. 15.
Achega á traxectoria de Gloria Sánchez como escritora de libros infantís con motivo da súa participación nas Xª Xornadas do
Seminario de Literatura infanti e xuvenil organizado pola Biblioteca Nova 33 de Santiago de Compostela. Repásase a súa
producción dende Fafarraios, Rimas con letra ou Bichos con gaseosa, ata a súa investigación no campo do saber tradicional
coa obra 303 adiviñas ata a súa última producción Chinto e Tom aínda sen publicar e premio Lazarillo. Do seu traballo salienta
que comezou a escribir por necesidade de material para as aulas pero que agora o fai por pracer; considera que a experiencia de
participar neste seminario é interesante porque se enfronta ás preguntas de persoas sobre a súa obra e saca as súas propias
conclusións e remata indicando que neste momento está a escribir contos para nenos de 9 anos enmarcados no realismo máxico,
aínda que considera complicado encadrar a súa obra.

Mouriño, Begoña, “De boca a boca”, El Progreso, “De actualidad”, 24 febreiro 2001, p. 80.
Dá conta dunha das actividade mensuais que se desenvolven na Biblioteca de Antas de Ulla chamada “A hora do conto” e na
que participan escolares de pouca idade e anciáns da comarca. Sinala que consiste en que os maoires cóntanlles aos cativos
contos da tradición oral galega, cántanlles cancións e achéganlles saberes que se están a esquecer. Salienta o éxito acadado con
esta iniciativa, o interese dos rapaces e dá os nomes das anciás participantes na xornada do mes de febreiro.

N. V., “Fernández Paz: “É posible dar con obras que lles interesen ós rapaces”, Diario de Ferrol,
“Ferrol”, 25 outubro 2001, p. 17.
Informa do comezo do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Fene, destacando a intervención de Agustín Fernández Paz, do que
recolle parte da súa análise acerca dos baixos índices de lectura que se rexistran entre a infancia e a xuventude galegas.
Sintetiza, ademais, as actividades previstas para o segundo día deste evento, entre as que se atopan exposicións, representacións
teatrais e conferencias.

P. G. M., “Un tren ‘de cuento’ para diez mil pasajeros infantiles”, La Opinión, “A Coruña”, 21 marzo
2001, p. 8.
Faise eco da iniciativa da Consellería de Educación, Caixanova e Renfe na que se ofrecen viaxes organizadas en tren coas que
se busca fomentar a lectura, a lingua galega e o coñecemento da nosa comunidade entre os máis pequenos. Indícase que contan
con actividades lúdicas antes e durante o traxecto en tren ademais de que lles regalan a cada un dos participantes un exemplar
da obra Ana e o tren máxico (2001), de Agustín Fernández Paz.

______, “La nueva época dorada del cómic”, La Opinión, “A Coruña”, 21 abril 2001, p. 8.
Refírese á celebración do Salón do Cómic “Viñetas desde o Atlántico” e á gran difusión que está a ter o tebeo. Considera que se
ampliou a banda de idade dos lectores, mesmo aumentou o número de mulleres afeccionadas, antes reducido aos homes e
considera que este salón é responsábel de parte deste éxito.

Pampín, Alberto, “Moreas de verbas asulagan Vigo no Día das Letras”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18
maio 2001, p. 42.
Refire o éxito que está a ter o Salón do Libro Galego instalado en Vigo ao coincidir coa celebración do Día das Letras. Na
mostra, que conta con máis de catro mil volumes, sinálase que asistiu gran cantidade de público infantil e xuvenil no que
solicitaron obras de Fina Casalderrey, Xosé Antonio Neira Cruz ou Garcia Teijeiro, quen afirma que o Día das Letras Galegas
“para min é todo o ano”.

Pinacho, A., “Lectores del Futuro”, Faro de Vigo, “Porriño. Mos”, 19 xuño 2001, p. 16.
Faise eco dunha exposición sobre xornais de todo o mundo realizada no colexio Antonio Palacios de Torneiros. Sinálase que
espertar a curiosidade dos nenos polas noticias de actualidade e fomentar a lectura entre os alumnos son os obxectivos desta
exposición. Por último, a noticia recolle a opinión do director do colexio e dalgúns cativos sobre a prensa.

Pino, Concha, “Pecha Golfiño, a única revista de banda deseñada para nenos”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 22 xuño 2001, p. 34.
Faise eco da desaparición da revista de banda deseñada Golfiño, despois de case un ano e medio da súa aparición, e das posíbeis
causas dese final. Recolle as verbas do seu director, Miguel Vázquez Freire, nas que explica porque era un bo momento para
facer a revista, que erros cometeron e a falta de campañas por parte da administración para facer máis visíbeis este tipo de
productos.

______, “Xogos e literatura infantil e xuvenil centran a xornada no Salón do Libro”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 29 xuño 2001, p.8
Enumera algúns dos despistes de coordinación cometidos no Salón do Libro Galego en Compostela aos que cualifica de
normais por ser a primeira vez que se fai itinerante. Destaca os escritores presentes ese día, as obras presentadas, os autores que
asinaron libros e a presencia da totalidade dos xéneros ademais da literatura e a historia, escritos en galego.

Piñeiro, X. “Los más jóvenes disfrutaron en Ames sintiéndose dibujantes de cómic”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 14 xullo 2001, p. 37.
Resume o argumento do cómic de Yolanda Botana, estudiante de 1º de ESO, co que gañou o primeiro premio da categoría B no
Iº Concurso de Cómics de Ames dotado con 25.000 ptas. Salienta o apoio brindado polo Concello de Ames a esta arte menor e
cita o nome do resto de gañadores e anuncia a organización dun novo certame para o mes de outubro.

R. G., “Está ben, pero non ten nada novo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 marzo 2001, p. 31.
Recóllese a opinión de escritores galegos sobre o “fenómeno Harry Potter”, do que Xabier P. Docampo pensa que nesta obra a
súa autora fixo unha mistura de todo o que xa estaba escrito en literatura infantil e xuvenil; Agustín Fernández Paz opina que
este fenómeno é posíbel en calquera sitio, malia que en Galicia non o sería pola falta do aparello editorial que conleva, ademais
de que en Galicia as tiradas son moi curtas e os medios de comunicación viven de costas á cultura e á literatura en especial.
Finalmente, para Fina Casalderrey fíxase na influencia dos medios de comunicación neste fenómeno e na espectacularidade que
o acompaña. En cadro a parte recóllese a opinión de Agustín Fernández Paz sobre a imposibilidade de series na literatura
galega polas razóns antes esgrimidas, que un autor galego que o tentou foi Ramón Caride coas aventuras dos irmáns Said e
Sheila e que sempre é positivo porque axuda a que se lea máis.

R. M., “Las plumas gallegas piden más proyección”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 28 xullo
2001, p. 19.
Resume a defensa que Pepe Carballude e Gloria Sánchez fan, durante a sinatura de libros na Feira do Libro de A Coruña, da
necesidade dunha difusión de Galicia e a Literatura Infantil e Xuvenil galega. Faise eco da presentación de Melodías paisanas,
de Paulino Pereiro, e enumera os escritores que estarán presentes no salón.

______, “Una empresa edita historietas en Internet de 2 autores gallegos”, El Ideal Gallego, “A Coruña”,
19 agosto 2001, p. 18.
Alude á edición e venta en formato electrónico de dous cómics galegos, Cita na Habana, de Fran Jaraba, e un traballo de
ciencia ficción de Miguel Robledo, nunha páxina web latina dunha empresa norteamericana presentada no salón do Cómic.
Informa dos servicios que ofrece a web e das opinións dos diversos autores presentes verbo do imperecedoiro estado do cómic
francés en comparación co español e as montaxes de ser un mesmo o seu xefe.

Regueiro, Carina, “Corenta anos de ‘Memorias dun neno labrego”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 58, 7 xaneiro 2001, p. 5.
Amplo comentario sobre a obra de Xosé Neira Vilas, Memorias dun neno labrego, publicada por primeira vez o 5 de xaneiro de
1961 na editorial Follas Novas, fundada pola súa dona, Anisia Miranda. A seguir, alúdese ás orixes da obra, que pasou “ás
mans de Rafael Dieste” e Luís Seoane “ofreceuse para ilustralo e facerse cargo do deseño”. Agora, no corenta aniversario da
publicación da obra, que xa conta con vinte edicións, afírmase que o grande éxito se debe “á súa autenticidade e orixinalidade”.
Para rematar, alúdese ás moitas traduccións de que foi obxecto a citada obra.

Río, María del, “El Salón del Cómic de Cangas contará con artistas internacionales de prestigio”,
Atlántico Diario, “Morrazo”, 19 xullo 2001, p. 18.
Anuncia a celebración da quinta edición do Salón do Cómic que terá como protagonista ao feito en Galicia. Tamén anuncia a
ampla participación que se agarda de autores inscritos, a celebración dun certame dentro do Salón, outras actividades paralelas
como proxección ou talleres e unha antoloxía da revista Golfiño que desaparece do mercado.

______, “Una semana de cómic y aventuras de superhéroes en Cangas”, Atlántico Diario, “Morrazo”, 24
xullo 2001, p. 17.
Alude á consolidación e equiparación do Salón do cómic de Galicia cos do resto do Estado a pesar do seu reducido orzamento.
Enumera as diferentes actividades e actos que terán lugar no V Salón do Cómic de Cangas con motivo da súa inauguración
entre as que salienta a antoloxía da revista Golfiño, as charlas a cargo de Javier Rodríguez e Gene Ha e a presentación dun
portal en Internet sobre o cómic en Galicia.

______, “El Salón del Cómic se clausuró ayer superando el éxito de otras ediciones”, Atlántico Diario,
“Morrazo”, 30 xullo 2001, p. 15

Informa que tras a clausura do Salón do Cómic e a entrega dos premios dese certame a valoración desta actividade é moi
positiva tanto en asistencia coma na calidade dos traballos do concurso. Afirma que Gene Ha, autor estadounidense, destacou a
calidade dos traballos dos nenos, superior a outros certames máis importantes, e a falta desas iniciativas en EEUU. Alude aos
méritos conseguidos nesta 5ª edición: crecemento imparábel do salón e un futuro profesional neste campo para os nenos.

Rodríguez, Adrián, “Cuentacuentos, chocolate y premios, programa de tarde en Portonovo”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra/Sanxenxo”, 28 decembro 2001, p. 16.
Informa da sesión de contacontos que tivo lugar en Portonovo dentro do programa denominado “Contacontos con merenda”.
Sintetiza o argumento e destaca que toda a acción xira ao redor de tres maletas misteriosas, coas que a bruxa Laura consegue
concitar a atención dos máis novos.

Rodríguez, Salvador, “Operación Neno Labrego”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 199, 3 marzo 2001, p.
1.
Infórmase de que o carballiñés residente en Madrid Ismael González está intentando sacar adiante dende hai uns anos unha
versión cinematográfica de Memorias dun neno labrego, fin para o que agarda asistencia económica por parte da administración
autónoma de Galicia. Neste senso, coméntase que, por se facer corenta anos da primeira edición da obra, a TVG está a ver con
mellores ollos a iniciativa e que xa está ultimado o documental Corenta anos con Neira Vilas. Canto ao proxecto
cinematográfico, indícase que xa se ten apalabrados moitos actores: Manuel Lozano -que fará de Balbino-, Manuel Alexandre,
María Isbert, Laura Ponte, Uxía Blanco, Rosalía Dans, Pico Olveira, Manuel Lourenzo, Miguel de Lira, Antonio Durán
“Morris”, Roberto Vidal Bolaño, Tacho González, Luís Tosar... A seguir, sinálase que xa están preparados tamén o guión, no
que Carlos Emilio García Fernández colaborou con Ismael González e Xosé Neira Vilas, e a banda sonora, composta por Juan
Brague e Fernando Beti para ser interpretada pola Orquestra Sinfónica de Galicia. A continuación, dáse conta de que tamén
están previstas as productoras, a distribución internacional en Europa e América e as localizacións, fundamentalmente nas
inmediacións de Gres, aldea natal do autor no Concello de Vila de Cruces.

Rodríguez, Xosé Manoel, “Ourense acolle desde onte a mellor banda deseñada de península”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Ourense”, 6 outubro 2001, p. 7.
Infórmase da inauguración da XIIIª edición das Xornadas de Banda Deseñada de Ourense e da entrega de dous premios: do IIº
Certame Galego da Imaxe Artística Xuventude 2001 nas súas diferentes categorías e mais do de Banda Deseñada de Ourense

Ruiz Mantilla, Jesús, “No dar a los niños finales a capricho”, El País, “La Cultura”, 10 xuño 2001,
p. 39.
Dá conta dun coloquio sobre a literatura infantil celebrado na Feira do Libro de Madrid na que entre outras autoras de literatura
infantil estaba Marilar Aleixandre con motivo dun número especial sobre literatura infantil e xuvenil da revista da Institución
Libre de Enseñanza. Sinala que falaron sobre os gustos considerados convencionais dos nenos e sobre a súa inspiración que é
mínima, considerando que todo é traballo.

S. A., “Cultura premia con doscientos libros a ‘o Moucho Leroucho”, La Opinión, “Cambre”, 19 xaneiro
2001, p. 16.
Anúnciase a concesión por terceiro ano consecutivo dun premio de douscentos libros á campaña de animación á lectura“O
Moucho Leroucho” do Concello de Cambre. Recóllense as palabras de Ángeles Roca, coordinadora da rede de bibliotecas do
concello coruñés nas que fala do alto valor educativo do material agasallado, da posibilidade de facer suxestións por parte dos
nenos usuarios das bibliotecas e das características propias deste programa, no que sobrancea a importancia da familia.

______, “La red local de bibliotecas recibe la visita de ‘O Moucho Leroucho”, La Opinión, “Cambre”, 24
xaneiro 2001, p. 15.
Dá conta da actuación da mascota da campaña de animación á lectura do Concello de Cambre nalgunhas bibliotecas públicas do
municipio. Indica que nas sesións de contacontos o repertorio é variado incluíndose material dirixido aos máis pequenos e
enfocado á educación familiar. Finalmente ofrece os horarios de actuación do Moucho Leroucho nas diferentes bibliotecas.

______, “Las bibliotecas cambresas recibirán visitas ‘sorpresa’ de ilustradores de libros”, La Opinión, “A
Coruña”, 13 abril 2001, p. 9.
Anuncia a visita á biblioteca cambresa de ilustradores galegos dentro das actividades celebradas con motivo da celebración da
Semana do Libro. Tamén se sinala que entre as actividades se desenvolverán sesións de contos escenificados e promocionarase
a lectura entre os máis pequenos.

______, “Paula Carballeira vuelve a las bibliotecas locales en la Semana del Libro”, La Opinión,
“Cambre”, 17 abril 2001, p. 13.
Breve apuntamento sobre as actuacións de Paula Carballeira nas bibliotecas do concello, dentro da programación da oferta
infantil. Sinala tamén que o lema empregado para motivar aos rapaces a ler é “Un libro sempre comigo”.

______, “Los cuentos infantiles vuelven a las bibliotecas”, La Opinión, “Culleredo”, 19 abril 2001,
p. 14.
Anuncia a volta á actividade da programación infantil de “A Hora do Conto” na que os rapaces que acoden ás bibliotecas de
Vilaboa e O Burgo reciben a visita dun personaxe da compañía Trinke Trinke. Nesta ocasión sinala que o

protagonista é o Rato Loliño que contará contos e que en vindeiras ocasións outras mascotas desta compañía farán o mesmo.

______, “El Premio Nacional de Ilustración visitará la Biblioteca Municipal”, La Opinión, “Cambre”, 20
abril 2001, p. 15.
Dá conta dos actos de celebración durante a Semana do Libro no Concello de Cambre, entre os que salienta a visita de tres
ilustradores: Óscar Villán, gañador do Premio Nacional de Ilustración 1999 con O Coelliño Branco, Uqui Permuy e Fernando
L. Juárez a diferentes colexios e bibliotecas do termo municipal.

______, “Un libro en manos del ilustrador”, La Opinión, “Cambre”, 25 abril 2001, p. 18.
Recóllense algúns detalles da visita do ilustrador Óscar Villán á Biblioteca Central de Cambre na que explicou cómo se ilustran
os libros a un bo número de escolares. Tamén indica que lles mostrou os seus bocetos de O Coelliño Branco, obra coa que
acadou o Premio Nacional de Ilustración en 1999 e practicou cos nenos ilustracións de fragmentos de contos que se leron
durante a sesión.

______, “La I Semana do Libro, anticipo del Día das Letras Galegas”, La Opinión, “Culleredo”, 3 maio
2001, p. 14.
Recóllese a programación coa que o concello de Culleredo festexou a I Semana do Libro. Entre as actividades que se citan está
a actuación de monicreques a cargo da compañía de Teatro Buratini, un ciclo de relatos para nenos titulado “A hora do conto” e
unha conferencia sobre a obra de Eladio Rodríguez González.

______, “Un millar de niños participarán en el ciclo Hora do Conto”, La Opinión, “Culleredo”, 13
novembro 2001, p. 13.
Dá conta da presentación do ciclo de animación á lectura “Hora do Conto” que se organiza nas bibliotecas municipais do
concello de Culleredo. Informa de que nesta edición contan coa presencia da compañía Trinke Trinke para sesións de
contacontos interpretados polo Rato Loliño.

______, “Los cuentacuentos atrapan a los niños en las bibliotecas”, La Opinión, “Cambre”, 15 novembro
2001, p. 16.

Informa da intervención de Paula Carballeira como contacontos e do Moucho Leroucho nas distintas bibliotecas do concello de
Cambre dentro das campañas de animación á lectura. Considera que a asistencia é numerosa e que o público infantil segue con
grande interese os contos tradicionais recreados por Paula, e os actuais contados polo Moucho Leroucho.

______, “El Gobierno premia la labor de ‘O Moucho’ por animar a los niños a leer”, La Opinión,
“Cambre”, 8 decembro 2001, p. 11.
Informa da concesión de 200 libros ao concello de Cambre como premio ás iniciativas de promoción da lectura levadas a cabo
dende as bibliotecas municipais a través de “O Moucho Laroucho”.

S. P., “El ilustrador Xosé Cobas se encontrará hoy con los niños morañeses”, Diario de Arousa,
“Pontecesures/Cuntis/Caldas/Moraña”, 10 maio 2001, p. 22.
Anuncia o encontro do ilustrador Xosé Cobas cos alumnos de Primaria do centro Santa Lucía de Moraña. Sinala que esta
actividade se enmarca dentro dos actos de celebración do Día das Letras Galegas e da Campaña de Promoción da Lectura “Os
libros contan moito”. Remata sinalando que este ilustrador nacido en Negreira, é dende o ano 1991 deseñador gráfico.

______, “Ramón Caride Ogando hablará en la Biblioteca con los jóvenes caldenses”, Diario de Arousa,
“Pontecesures/Cuntis/Caldas/Moraña”, 10 maio 2001, p. 22.
Dá conta do encontro celebrado na Biblioteca Municipal de Caldas entre os rapaces e Ramón Caride Ogando. Dise que se busca
que os nenos se acheguen á biblioteca e aos libros de forma natural, ofrecendo un breve resumo da obra publicada por este autor
ourensán ata o momento e entre a que destacan obras como Soños eléctricos (1992) ou Perigo vexetal (1995) coas que acadou
diferentes premios.

______, “Un cuentacuentos visitó ayer el colegio Aurelio Rey de Cuntis”, Diario de Arousa,
“Pontecesures/Cuntis/Caldas/Moraña”, 10 maio 2001, p. 22.

Dá conta da visita do contacontos Celso Fernández Sanmartín ao colexio cuntense, no que ofreceu unha actuación de contos
tradicionais galegos e doutros da tradición oral europea. Sinala tamén que todos xuntos interpretaron unha canción galega, á
vez que se fai eco doutras actividades que se levan a cabo no centro como un xornal ou concursos de debuxo, narrativa e
poesía.

______, “Los alumnos del colegio Aurelio Rey se preparan para las Letras Galegas”, Diario de Arousa,
“O Salnés”, 14 maio 2001, p. 9.
Anuncia a preparación dalgunhas actividades levadas a cabo neste colexio con motivo do Día das Letras Galegas entre as que
destaca o ensaio da peza de teatro Os vellos non deben de namorarse dos alumnos de cuarto de ESO.

S. V. D., “Una librería para disfrutar”, La Opinión, “Publicidad”, 19 outubro 2001, p. 20.
Fai referencia á apertura dunha nova librería na Coruña, a Librería Girasol, destinada principalmente á literatura infantil e
xuvenil, feito que relaciona coa importancia de fomentar a lectura entre os máis novos, público que conta con todo tipo de
libros. Tamén cita outras seccións da librería á vez que incide na campaña de contacontos, que tratará de atraer os máis cativos,
e na arquitectura do propio establecemento, que favorece a comodidade e a consulta dos libros.

Silva, M., “El mundo desde una viñeta”, La Opinión, “Cultura”, 14 agosto 2001, p. 37.
Nomina os diferentes debuxantes españois e galegos que participan no IV Salón do Cómic da Coruña. Salienta a participación
de norteamericanos e arxentinos, a presencia dun final alternativo para El guerrero del Antifaz e as exposicións de “Tebeos de
nuestra infancia (1951-1975)”, “ConSecuencias”, “Cómic Argentino 2000”, das que explica un pouco o seu contido. Destaca
que Miguelanxo Prado resaltou a importancia do certame ao ser unha plataforma, na que recollen traballos de novos
ilustradores e historietas e considérao un “escaparate para ver a gente que a priori no tiene acceso a los medios de edición”.

Sierra, María, “Cuentos de plastilina”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 26 outubro 2001, p. 18.
Informa da proxección de tres curtos cinematográficos titulados Ignotus, Os difuntos falaban Castelao e Meigallos, sombras e
papas de arroz que forman parte do proxecto “A lingua animada”, no que se pretende recoller a obra dos autores aos que se lles
dedicou o Día das Letras Galegas. Tomás Conde e Virginia Curiá explican as características do seu traballo, baseado en
bonecos de plastilina, así como as dificultades xurdidas ao longo do proceso e os obxectivos previstos.

U. L., “Una invitación a la lectura para los escolares de la villa rosaliana”, La Voz de Galicia,
“Comarcas”, 26 maio 2001, p. 11.
Dáse conta da participación de Agustín Fernández Paz nunha sesión de animación á lectura entre os rapaces dos colexios
Rosalía de Castro e Flavia de Padrón, na que se explica que o autor lles falou de cómo se inventa unha historia, cómo se lle dá
logo forma, así como da súa idea de que disfruten da lectura e que pasen máis tempo na biblioteca.

______, “La Biblioteca padronesa recibe un premio por su dinamización de la lectura entre los jóvenes”,
La Voz de Galicia, “Sar-Barcala”, 6 decembro 2001, p. 13.
Informa do premio concedido dende a Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas á Biblioteca Municipal de Padrón
polo seu traballo de dinamización e animación á lectura, consistente en 200 novos volumes.

Valcárcel, Xulio, “Memorias dun neno labrego”, El Ideal Gallego, “La Galería. Páxina literaria”, 11
marzo 2001, p. 8.
Céntrase na importancia do libro Memorias dun neno labrego (1961), obra de Xosé Neira Vilas, dentro da literatura galega con
máis de 300.000 exemplares vendidos, tanto en galego coma nas linguas ás que foi traducido. Indícase que está narrado en
primeira persoa e sublíñase que é a crónica da vida cotiá das nosas aldeas, dominadas polo caciquismo, pola inxustiza e pola
submisión.

Vega, Suso de, “Sin comerse el tarro”, El Progreso, “Verano”, 22 agosto 2001, p. 30.
Salienta os títulos dos cómics que os diferentes autores galegos recomendan ler entre os que se atopa Cita na Habana, BD
Banda e a totalidade da obra de Miguelanxo Prado. Aconsella diferentes cómics de ámbito nacional e internacional e recolle as
verbas dos diferentes historietistas participantes nas que explican o por qué da súa recomendación.

Veloso, Estela, “Los niños fueron los grandes protagonistas de la feria del libro en la biblioteca abierta”,
Atlántico Diario, “Área Metropolitana”, 30 xullo 2001, p. 14.
Destácase a iniciativa levada a cabo na Feira do Libro de Cangas, que consiste na posta en marcha dunha biblioteca aberta na
que os cativos participan en distintas actividades que lle permiten estar en contacto directo coa literatura galega e con escritores
coñecidos. Ademais, sinálase a intención de exportar esta iniciativa a outras cidades sen modificar a organización que esta tivo
en Cangas.

Vidal, Carme, “Kalandraka celebra o seu terceiro cumpreanos con contos, música e un grupo de amigos”,
A Nosa Terra, nº 976, “Guieiro Cultural”, 1 marzo 2001, p. 25.
Repaso da traxectoria da Editorial Kalandraka con motivo do seu terceiro aniversario, salientando a producción de libros e
iniciativas como a creación do Clube K, co que se quere implicar aos nenos na lectura. Destácase o interese desta editorial en
crear un mundo arredor do libro para que a achega á lectura dos cativos fose sempre atractiva, os diferentes premios acadados
fóra de Galicia como o Nacional de Ilustración a Óscar Villán por O coelliño branco ou a súa presencia en importantes feiras a
nivel internacional. Repásanse tamén as súas coleccións e o contido de cada unha delas como “Demademora” para primeiros
lectores, “Os contos do Trasno Comodín” de contos clásicos, “Tras os Montes” con obras de referencia ou “Maremar” con
especial coidado “da poética do texto”. Anuncia tamén a aparición de “Sondeconto” na que se combina música e texto,
inaugurada con A memoria das árbores, con música de Marcial del Adalid, texto de Xosé A. Neira Cruz e ilustracións de Kiko
Dasilva. Remata aludindo a iniciativas como a apertura dunha librería en Vigo ou a exposición “Novas Olladas” na que se pode
ver material dos ilustradores que colaboran coa editorial pontevedresa.

Villoria, Rodolfo, “El salón del cómic de A Coruña despide su edición más ‘cañí”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 20 de agosto 2001, p. 21.
Co gallo do peche do Salón do libro cítanse aos historietistas presentes nel e coméntanse os cambios da próxima edición:
menos autores de fóra e novo lugar de celebración. Anúnciase a permanencia da exposición durante unha semana máis, os
horarios de visita, e enuméranse os diferentes actos celebrados no salón. Saliéntase non só a consolidación fóra de Galicia do
salón senón tamén o record de público acadado, os posibeis factores do éxito e a procedencia dos visitantes.

X. M. P., “Cen mil escolares participarán na campaña de fomento da lectura impulsada pola Xunta”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 30 marzo 2001, p. 30.
Dá conta da presentación da campaña de animación á lectura impulsada pola Xunta de Galicia baixo o lema “Os libros contan
moito”, na que se ofrecerá material didáctico e se tentará fomentar o gusto pola lectura nos máis novos. Ofrécense as datas de
celebración e indícase que está deseñada por Manuel Uhía con textos de María Victoria Moreno, ademais de que nela
participarán medio cento de escritores e ilustradores ademais de contacontos. Remata coas palabras do Conselleiro de Cultura
nas que salienta que a literatura infantil e xuvenil galega supón máis do trinta por cento da producción total.

VIII. Literatura de transmisión oral

Álvarez Losada, Ramón (coord.), Refráns, cantigas, adiviñas... de Boqueixón, A Coruña: C. P. I.
“Antonio Orza Couto”, 2001, [44 pp. ] (DL: C 1252/2001).
O libro ten un apartado introductorio de Álvarez Losada titulado “A xeito de presentación” no que se conta que este volume foi
elaborado polos alumnos de 6º de primaria do CPI “Antonio Orza Couto” e cal é a finalidade que se persegue con esta edición.
Despois, aparece o traballo de recollida de materiais feito polos alumnos e divididos en diferentes apartados. O primeiro deles,
“Refráns”, agrupa os contidos pola súa temática. Nos seguintes recóllense diversas formas de arte tradicional agrupadas baixo
os epígrafes “Cantigas”, “Disparates”, “Trabalinguas” e “Xogos”. O último dos apartados está dedicado ás “Adiviñas” e amosa
as solucións destas nas páxinas finais.

Amigo, Anabel (ed.), Flor de romances de Cervantes e Pedrafita, prefacio de José Luís Forneiro,
Santiago de Compostela: Librería Follas Novas, col. Libros da Frouma, nº 21, decembro 2001, 150 pp.
(ISBN: 84-85385-64-0).
Volume no que Anabel Amigo recolleu diversos romances que aínda se conservan no seu concello natal, Cervantes, e tamén
noutro concello limítrofe con este, Pedrafita. Segundo indica o profesor José Luís Forneiro no prefacio, trátase dunha obra que
dá conta do esmorecemento deste tipo de literatura oral na nosa sociedade, ao mesmo tempo que deixa constancia de que as
terras do leste de Lugo son unhas das que mellor conservan este tipo de literatura. Este dato vén avalado polo feito de que nesta
obra se recollen case cen versións de corenta e dous temas romancísticos con textos que na súa maior parte están en castelán, xa
que esta é a lingua máis usual da tradición romancística galega. Ademais, antes de dar paso aos romances, a obra conta cunha
introducción de Anabel Amigo onde indica cómo levou a cabo o seu traballo, cómo nalgunhas aldeas destes concellos os
resultados do seu traballo foron nulos ou a impresión que obtivo sobre as novas xeracións ante o saber romancístico da
comunidade tradicional. Por último os textos dos informantes aparecen agrupados en catro grandes bloques: “Romanceiro
histórico, carolinxio, lírico e cabaleiresco”, “Romanceiro novelesco”, “Romanceiro vulgar” e “Romanceiro relixioso”.

Casal Lois, José, Colección de cantares gallegos, limiar de Antón Santamarina, edición, introducción,
notas e glosario de Domingo Blanco, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Sección de
Lingua/Museo de Pontevedra, 2001, 365 pp. (ISBN: 84-95415-21-6).
Edición das cantigas que José Casal Lois (Pontevedra, 1845-1912) recolleu ao longo da súa vida. Conta cun limiar de Antón
Santamarina, no que reflexiona sobre a importancia da tradición literaria para a lingua dos pobos que non tiveron tradición
escrita normalizada e compara o caso galego co doutras linguas como a de Croacia, Serbia ou Finlandia. No caso galego céntrase
no contexto que viviu José Casal Lois dominado pola preocupación da “formación dunha literatura galega emancipada”, labor
que desenvolveu xunto con Valladares, Murguía ou Pérez Ballesteros a través da recompilación do saber popular. Tamén se
refire á diferente sorte que viviron unhas e outras recompilacións, destacando
o feito de que a de Casal estivo máis de 117 anos inédita malia a súa importancia. No estudio da autoría de Domingo Blanco,
comeza por facer unha achega biográfica a este intelectual pontevedrés, centrándose a seguir nos diferentes manuscritos que
elaborou o autor: un primeiro de 1869, un segundo de arredor de 1875, un terceiro de 1884, que servirá de base para esta
publicación, e un cuarto de 1890. Analiza pormenorizadamente as diferencias entre eles, as sistematizacións e revisións que
fixo o recolector e os criterios adoptados en cada un deles. Toma como base o terceiro dos manuscritos para a elaboración desta
obra, analiza cada unha das súas partes e constata qué cantigas estaban presentes nas versións anteriores e cales foron
recompiladas doutras fontes. Despois dos criterios de edición e das reproduccións das portadas orixinais, reprodúcense as 1.816
composicións que se dividen en dúas partes, unha primeira de 1.674, na que están incluídas as de temática amorosa, morais e
sentenciosas, locais e descritivas, as picarescas e

epigramáticas, algunhas baixo a denominación de “varias” e un apéndice con diálogos, e unha segunda, con só 142, na que
aparecen as muiñeiras, ruadas, tercetos, vilancicos e cantos de maio. Péchase o volume cun glosario, unha listaxe de referencias
e o índice de primeiros versos.

Cuba, Xoán R., Antonio Reigosa e Xosé Miranda, Contos Colorados. Narracións eróticas da tradición
oral, ilust. Lázaro Enríquez, Vigo: Editorial Xerais, outono 2001, 284 pp. (ISBN: 848302-537-X).
Antoloxía de narracións eróticas pertencentes á tradición oral recompiladas por Xoán R. Cuba (Lugo, 1958), Antonio Reigosa
(Mondoñedo, 1958) e Xosé Miranda (Lugo, 1955). A obra inicíase cunha introducción na que se reflexiona sobre a literatura
popular galega, e na que se presentan algúns dos temas e dos protagonistas dos contos. Detállase tamén
o traballo levado a cabo para plasmar en papel relatos orais. Remátase aludindo ao labor que se está desenvolvendo na
colección “Cabalo Buligán”. A continuación, ofrécese o texto dos 290 contos antologados. Son constantes as referencias á
infidelidade na parella, á falsidade e ao desexo sexual dos relixiosos, temas expostos sempre cun ton humorístico. Algúns
relatos aparecen acompañados dun pequeno debuxo de Lázaro Enríquez e intercálanse, ademais, láminas con ilustracións en cor
deste mesmo autor. Finalmente, inclúese un apartado con información sobre as fontes manexadas, unha listaxe de referencias
bibliográficas consideradas de interese, unha breve nota de agradecemento e un índice.

Recensións:
M. Blanco Rivas, “As narracións eróticas da tradición popular”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 238, 8 decembro 2001,
2.

Comentario da obra de Xoán R. Cuba, Antonio Reigosa e Xosé Miranda, autores tamén do Diccionario dos seres míticos
galegos (1999), no que comeza destaca o coidado dos autores na reelaboración dos contos e das notas que os acompañan.
Repasa os personaxes que desfilan polas súas páxinas, fíxase na visión que ofrecen fronte á actual, así coma os valores, algúns
retrógrados pero noutros casos críticos e vixentes. Remata sinalando que está ilustrado por Lázaro Enríquez e que estamos ante
unha obra que é unha “invitación a desanoar as ataduras e os prexuízos aínda existentes sobre literatura erótica popular”.

Referencias varias:
- Xesús Fraga, “Un libro reúne por primeira vez os contos eróticos da tradición galega”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21
outubro 2001, p. 38.
Saliéntase a publicación deste libro que recolle por primeira vez os contos eróticos da tradición galega. Tamén se comenta o
tipo de personaxes e de historias que aparecen. Así mesmo, destácase a presencia do humor nestes relatos. Ademais, valórase a
reelaboración das diferentes versións para dar coa máis fiel ao orixinal. Logo fálase da relación destes contos galegos cos
doutras literaturas. Finalízase sinalando a presencia de relatos machistas e doutros máis críticos e reproducindo un dos contos.

-Jaureguizar, “Tres lucenses reúnen 300 relatos eróticos recollidos pola provincia”, El Progreso, “Cultura y comunicación”, 6
decembro 2001, p. 74.
Comézase xustificando o título deste libro de relatos eróticos. Despois fálase dos personaxes e da temática dos contos. Tamén
se menciona o ámbito no que se recolleron as historias. Asemade destácase a reelaboración por parte dos autores das versións
que aparecen no libro. Remátase sinalando que moitos destes relatos circulan por internet como chistes.

Estraloxos, Os, Lendas e tradicións da Ribeira Sacra-Vilar de Ortelle. Pantón, Pantón: Concello de
Pantón, 2001, 214 pp. (ISBN: 84-8064-108-8).
Trala presentación institucional coa que comeza o libro, a Asociación Xuvenil Os Estraloxos realiza unha sucinta aproximación
ao seu traballo, dende as fontes consultadas, os contidos, os obxectivos ou a estructura deste, ademais da dedicatoria e
agradecementos, e subliñan que o proxecto vén “complementar” a Reseña histórico-descriptiva de la parroquia de Ortelle de
R. Castro López, de quen a seguir se achega unha sinxela biografía. O apartado no que se recollen “as lendas e tradicións da
Ribeira Sacra-Vilar de Ortelle” comeza cunha descrición da parroquia na que se achegan ao significado do topónimo, á
situación xeográfica, á arquitectura popular ou aos costumes, comentando ademais as “cousas comúns” ás tres zonas que a
compoñen. Así aparecen referencias ás festas, romerías, tradicións, feiras, medicina caseira,... Faise o mesmo con cada unha
destas partes e os seus lugares. Gárdanse nestas páxinas moitos ditos populares, coplas tradicionais, lendas e outras historias
que foron “transmitidas polos avós aos seus netos a carón do lume da lareira”. En definitiva, estamos perante unha lectura
amena que nos ofrece unha completa visión da Galicia máis rural e popular, relixiosa e supersticiosa, reflectida nunha zona
concreta.
Referencias varias:
-Julio González Puente, “Pantón y los libros”, El Correo Gallego, “Publicidad”, 2 xuño 2001, p. 19.

Con motivo da Festa do Viño, o articulista redacta un texto de exaltación de Pantón no que louva a política editorial deste
concello rural. Pensa que estes libros son necesarios para coñecer a realidade máis próxima, máxime na época de
mundialización e homoxeneización cultural que estamos a vivir. En relación coa literatura enumera os seguintes títulos:
Cántigas e cantos de Pantón (1994) e O Miño canle de luz e néboa (1996), de Manuel María; Cántigas e refráns da Ribeira
Sacra (1999), dos Estraloxos; e aínda en preparación, Vilar de Ortelle, lendas e tradicións.

La Voz de Galicia, Poesía popular galega, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións Xerais de
Galicia, col. Biblioteca Galega 120, nº118, 2001, 161 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 84-8825481-4)
(ISBN de Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-733-X).
Escolma de poesía popular na que se parte dos textos fixados por Domingo Blanco no primeiro volume da súa obra A poesía
popular en Galicia (1745-1885), publicada en 1992, e na que tenta dar conta de todas aquelas composicións de carácter popular
que apareceron manuscritas en diversas obras. Conta cunhas notas nas que se recollen as normas seguidas para a edición dos
textos, nas que empeza explicando a delimitación temporal acoutada, que comeza en 1745, ano no que o Padre Sarmiento
escribiu Viaje a Galicia e 1885, ano de publicación do primeiro volume do Cancionero Popular gallego y en particular de la
provincia de la Coruña, de Xosé Pérez Ballesteros. Tamén fai unha breve achega á particularidade do momento histórico, do
que sinala que habería moito máis material que non chegou ata nós, tanto do recollido por autores como Rosalía de Castro como
espallado polos medios da época. A seguir, explica que aqueles textos que aparecen da man de distintos autores e as variantes
que poidan presentar se fan constar a través de abreviaturas das que ofrece un índice. Segue con algúns outros criterios de
edición e logo pasa á reproducción dos textos que divide entre os “Textos do século XVIII”, “Textos do século XIX ata 1865” e
“Textos do século XIX (1865-1880)”. As composicións son case na súa totalidade cantigas de catro versos octosílabos con rima
asonante, a excepción dalgún parrafeo.

La Voz de Galicia, Antoloxía do conto de tradición oral, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións
Xerais de Galicia, col. Biblioteca Galega 120, nº 120, 2001, 119 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 8488254-79-2) (ISBN de Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-732-1).
Colectánea de quince contos populares galegos recollidos e reescritos polos autores Xosé Miranda (Lugo, 1955), Antonio
Reigosa (Mondoñedo, 1958) e Xohán Ramiro Cuba (Lugo, 1958). Hai fundamentalmente catro tipos de contos: de heroes (“O
paxaro que fala, a árbore que canta”, “Brancaflor”, “O demo na mochila”, “A árbore das tres laranxas”, “O paxaro de ouro” e
“A caixa dos demachiños”), de animais (“A raposa come troitas”, “A pesca co rabo”, “Marica arteira vai cabaleira” e “O
carneiro e o gato”), de bruxas (“Os chepudos e as bruxas”) e picarescos (“A burra, a mesa e o pao”, “Os seis compañeiros que
todo o conseguen”, “O galo, a escada e a fouciña” e “A túa conta e maila miña”). Todos estes son contiños breves que se
desenvolven fundamentalmente en espacios rurais e se narran a través dun narrador omnisciente.

VIII. 1. Recompilacións, monografías e libros colectivos

Conde Tarrío, Germán, Diccionario de refráns, prólogo de Julia Sevilla Muñoz, Vigo: Galaxia, maio
2001, 474 pp. (ISBN: 84-8288-448-4).

☺
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Recensións:
- M. Blanco Rivas, “Un florilexio da sabedoría popular”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 217, 14 xullo 2001, p. 3.
Comeza destacando a riqueza fraseolóxica da lingua galega e o interese de recollela nun volume coma este diccionario segundo
palabras da propia prologuista, Julia Sevilla Muñoz. Tamén se centra no labor de recollida do autor, quen aproveitou tanto as
fontes orais coma as escritas, para recoller todos aqueles refráns e frases proverbiais e presentalos en versión trilingüe: galega,
castelá e francesa, explicando ademais o significado e organizándoos tematicamente. Remata referíndose á fidelidade gardada á
forma oral de todo este material.

González Reboredo, Xosé Manuel, Galicia de lenda, A Coruña: Hércules de Ediciones, col. Galicia para
soñar, Volume 8, 2001, 351 pp. (DL da colección: C-2334/99) (ISBN do volume: 8489468-79-6).
Vistoso volume con formato de atlas no que se recollen máis dun cento de lendas galegas acompañadas de abondosas
fotografías de gran resolución, moitas delas fotomontaxes a toda páxina, que se abre cunha presentación do editor, Francisco
Rodríguez Iglesias, na que reproduce a lenda “O carballo dos cartos”, coa que quere simbolizar a perda do coñecemento que a
tradición oral conservou da nosa cultura ata o de agora, a través dun carballo arrincado de raíz para deixar paso da cultura do
rural ao urbano. Manifesta a súa esperanza de que este volume sirva para achegar aos máis novos parte dunha herdanza que se
está a perder. No estudio introductorio de Xosé Manuel González Reboredo, faise unha achega á problemática que representou
ao longo do tempo o folklore e a súa fixación na escrita, para logo atender aos textos e contextos que dende o século XIX
experimentaron en Galicia un pulo sen precedentes. Reflexiona sobre a problemática da fixación dos textos de procedencia moi
variada, nos que se atopan dificultades para adscribilos a un xénero determinado, a reelaboración para facilitarlle a comprensión
ao lector actual, predominantemente urbano, ou o cuestionamento de se estas formas son verdadeiramente populares. Refírese á
fixación proposta por estudiosos como Vicente Risco ou Lois Carré Alvarellos, chamando a atención tamén sobre as
manipulacións que estes textos sufriron dende a súa transmisión oral ata a fixación escrita, que por veces foron simples
recreacións literarias como acontece con López Abente. No referido aos contextos sinala que a creación folclórica está
condicionada polo contexto sociocultural, posto que formaba parte dunha sociedade concreta e nela se reflicten as súas
inquedanzas, crenzas e aspiracións,

ademais de que o narrado tiña un público ao que ía dirixido e que esixía unha posta en escena. Denuncia a falta de estudios
teóricos sobre a materia, malia os centos de recompilacións que se levaron a cabo, moitas delas de ínfima calidade por non
atender a aspectos como o contexto, aínda que se mostra esperanzado en que no futuro se poida levar a cabo, e sinala que esta
obra é unha escolma de lendas carentes de contexto “aínda que formalmente interesantes e suxeridoras”. Remata a introducción
cunhas suxestións sobre algúns temas e personaxes do lendario galego que axudan ao lector a achegarse a eles, como os
mouros, encantos e tesouros, os personaxes históricos, os divinos, as cidades asolagadas ou os lobishomes, que dan paso á
bibliografía empregada. As lendas seleccionadas van acompañadas da referencia ao lugar ao que se refiren e á fonte
bibliográfica da que se tirou.

Referencias varias:
-Albino Mallo, “Galicia de lenda”/“González Reboredo recolle o patrimonio dos galegos en ‘Galicia de lenda”, O Correo
Galego/El Correo Gallego, “AFA”/“Cultura”, 22 decembro 2001, p. 33/p. 75.
Comézase destacando a presentación deste libro no Castelo de Santo Antón. Tamén se comenta que González Reboredo se
dedicou a recoller lendas de tradición oral. Asemade saliéntase que a distribución das lendas no libro se debe a unha orde
xeográfica. Logo menciónanse outros autores que se dedicaron ao floclore galego. Acábase comentando como se orixinou a
idea de facer este volume.

Kremer, Dieter (ed.), Actas do VIº Congreso internacional de Estudios Galegos, 2 vols., Sada-A Coruña:
Ediciós do Castro, 2001, 1039 pp. (ISBN do volume I: 84-8485-001-3) (ISBN do volume
II: 84-8485-002-1) (ISBN da obra completa: 84-8485-000-5).
Damos conta agora dos artigos recollidos nestas actas, das que xa se deu conta no apartado V. 1 deste Informe, referidos á
literatura oral:
- Dorothé Schuberth, “O simbolismo na lírica popular galega”, pp. 827-837.
Achegamento ao simbolismo do romanceiro galego no que a autora fai unha clasificación de coplas en relación a diversos
campos temáticos. Despois de se referir á problemática que presenta a catalogación do cantigueiro e de explicar brevemente a
estructura formal e semántica das coplas, cataloga un corpus de textos populares segundo os elementos simbólicos que os
artellan. Así, fala do ciclo de coplas da vida cotiá e de temática amorosa para, seguidamente, centrarse nas coplas metafóricas,
de conceptualización feminina, que son máis difíciles de descifrar e que interpreta seguindo tres liñas: os achados
arqueolóxicos, a mitoloxía e os contos populares e a etimoloxía. Nunha nota final, avisa de que mentres non exista un estudio
amplo de todo o romanceiro, todas as achegas (coma esta) han ser fragmentarias.

VV. AA., Congreso sobre Manuel Murguía, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia (Consellería de
Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción Cultural), col. Difusión Cultural,
nº 20, maio 2001, 322 pp. (ISBN: 84-453-3002-0).
Describimos agora aqueles artigos referidos á literatura oral recollidos nas actas deste congreso, do que xa demos conta no
apartado V. 1 deste Informe:
- José Luís Forneiro Pérez, “Mais textos para a produção de Murguía en língua galega: o seu romanceiro apócrifo”, pp. 169188.
Fai referencia aos romances recollidos por Manuel Murguía nun libro que non chegou a publicar, Rimas populares de Galicia,
criticando que a maioría ou están “manipulados” ou foron “inventados” polo insigne historiador, co fin de poñelos ao servivio
das súas ideas. Analiza diversos aspectos destas composicións –lingua, estilo...– contrapóndoos cos verdadeiros trazos
caracterizadores do romanceiro, e apunta que a de Murguía é “unha poesía semi-culta de escasa cualidade”. Por último, sinala
que o patriarca das Letras Galegas “só acertou ao atribuír grande importancia ao romanceiro dentro do acervo literario
tradicional da Galiza”.

Veiga, Paco, Xogo popular galego, educación e identificación cultural, Santiago de Compostela: Sotelo
Blanco Edicións, col. Estudios e investigacións, 2001, 158 pp. (ISBN: 84-7824-380-1).
Paco Veiga afonda no concepto de “xogo popular”, as súas orixes, as interrelacións coa cultura, a educación e a familia, etc.
Sinala que está integrado no sistema sociocultural galego e considera necesaria a súa recuperación, a través da escola ou da
educación como xeito de manter viva a nosa cultura. Intenta, tamén, analizar as creacións lúdicas tradicionais como
manifestacións xenuinas da cultura galega.

Recensión:
- F. Martínez Bouzas, “O xogo como palabra”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 106, 5 decembro 2001, p.
2.
Tras reflexionar sobre o papel do xogo dentro da sociedade humana e de relacionar o xogo coa literatura, dáse conta da edición
de dous libros de Paco Viega dedicados aos xogos: Xogo popular galego e O libro dos xogos populares galegos. Tamén se
comenta que o primeiro deles reflexiona sobre o papel do xogo no sistema sociocultural galego, mentres que o segundo é unha
escolma de cento vintetrés xogos populares. Acábase meditando sobre a perda dos xogos na sociedade galega actual.

Referencias varias:
- AFA, “Cultura lúdica”, O Correo Galego, “AFA”, 20 outubro 2001, p. 31. Ver
Cortizas Amado, Antón, Chirlomirlos, no apartado VII. 5. 1 deste Informe.

VIII. 2. Publicacións en revistas
os

Amor Mourín, Carmen, “Animais agoreiros na tradición popular galega”, Evohé, n 9-10, “Artigos”,
2001, pp. 39-40.
Despois de lembrar a importante presencia dos animais a carón do home en Galicia, céntrase naqueles que “arrepían ó home
pola súa apariencia”. Así, ocúpase do moucho e da curuxa, como sinal de morte. Tamén destaca a presencia das serpes como
animais lendarios. Desdícalle un espacio á parte ao lobo, a especie á que máis medo se lle ten na nosa tradición oral e popular.

Blanco, Domingo, “El romancero tradicional de Galicia: una poesía entre dos lenguas. José Luís
Forneiro”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 2000, “Libros”, decembro 2001, pp. 315-319.
Comenta a publicación por parte da “meritoria” editorial vasca Sendoa do libro de José Luís Forneiro El Romancero tradicional
de Galicia. Una poesía entre dos lenguas (2000), que nace dunha visión moi crítica coas teses do nacionalismo histórico galego
sobre o feito literario popular. Así pois, analiza as tres partes das que se compón o volume, unha primeira que revisa a
historiarización e a sistematización do xénero e as dúas seguintes que abordan o plano lingüístico do romanceiro e as
implicacións que as interferencias entre o galego e o castelán teñen para o conxunto dos romances. Xa no que respecta ás
valoracións do volume, sostén que “cunha boa colección de materiais filolóxicos”, José Luís Forneiro semella guiarse máis por
unha actitude polemista desacreditadora cara á crítica cultural nacionalista ca por unha actitude filolóxica. De feito, non cre
axeitado que o corpus de referencia usado sexa o establecido pola escola de Menéndez Pidal, do que da “aceptación
automática” se deriva unha serie de conclusións moi parciais. En suma, pensa que foi unha “ocasión perdida” para realmente
facer avanzar o estudio deste campo.

os

Fernández Fernández, Ruth, “Noite meiga”, Evohé, n 9-10, “Artigos”, 2001, pp. 46-49.
Refírese, inicialmente, á riqueza mítica, de crenzas e supersticións que caracteriza a cultura galega e detense en analizar as
causas desta situación. A seguir, céntrase nun deses seres protagonistas de moitas lendas galegas, as meigas, das que ofrece
unha clasificación. Tamén fala das mulleres que se transforman en animais, de María Castaña, da Raíña Lupa, das mouras, da
afogada, das mariñas, do trasno, das cocas, da Santa Compaña. Finalmente, relaciona todos estes seres coas meigas.

Fuentes Gago, Susana e Rita Sueiro Campos, “Cantigas”, A Taboada, nº 3, xuño 2001, pp. 141
144.
Reproducción dalgunhas cantigas recollidas na zona de Moraña, coas que animan ao lector a que imaxine o contexto no que
eran cantadas. A temática que recollen estas cantigas populares vai dende consellos e refráns, os sentimentos amorosos ou a
relación entre as persoas, ata as de burla ou aquelas que cantan a advocación de Santa Xusta, das que sinala que foron recollidas
en 1995 por Xulian Mateu Suárez Fontes e facilitadas por Xosé Hermida Blanco para a súa publicación.

García Giménez, Alfredo, “Moreniña, coitada ela”, A Taboada, nº 3, xuño 2001, pp. 135-144.
Selección de cantigas populares referidas á cor morena da pel da muller, a través das que se explica brevemente a significación
popular que adquirían estas coplas. Escolle distintos exemplos segundo a situación na que se atopaba a muller e explica que
chamarlle a unha muller morena é case unha forma de aldraxala, posto que se estaba dicindo que era pobre e tiña que traballar
ao sol para vivir. Tamén escolle outras coplas nas que ela responde defendéndose dende a súa posición de morena fronte a
outras máis brancas, é dicir, de mellor situación social, para rematar aludindo á simboloxía de termos como “repoludo”,
símbolo de abundancia naquela altura que no caso do home é empregado por Rosalía de Castro cando se refire ao gaiteiro.

______, “Medicina máxico-relixiosa”, A Taboada, nº 4, decembro 2001, pp. 17-28.
Centrado no mal do meigallo, faise unha descrición desta doenza a través dunha persoa que a padecía. Tamén se describe o
ritual de curación que se seguía en Galicia a inicios do século XX, tomando como base o romance recollido na revista
Villagarcía y Carril. Periódico semanal (1900), que describe o ritual celebrado na romaría de Santa Xusta, no que se trata de
sacarlle o meigallo a unha moza. Descríbese pormenorizadamente todo o proceso e a reacción do autor, asistente por primeira
vez a tal proceso, para rematar comparando este romance co publicado por Benito Losada Quiroga en O Galiciano. Parola
Gallega, caracterizado por un ton máis escéptico que o primeiro.

Mato Mato, Xesús, “Xosé Luís Rivas Cruz e Baldomero Iglesias. Cantos, Coplas e Romances de Cego
(II)”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 124, “Recensións”, outubronovembro
2001, pp. 105/441-107/443.
Alúdese á obra de Mero e Mini, Cantos, Coplas e Romances de Cego (II) (1999), prolongación do primeiro volume, publicado
no ano 1998. Dis e que esta obra contén “196 testemuñas vivas da cultura tradicional galega de transmisión oral”. Así mesmo,
coméntase que a obra contén un prólogo, “Obra de Camiñantes”, de Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas, e un Limiar, “Apuntes
de informantes”, dos autores do libro. Así mesmo, o volume contén un cartel con debuxos de Sabela Arias e tres discos
compactos coas melodías de 94 temas, “nas voces dos seus informantes e intérpretes”.

Pereira Fariña, Xosé, “Aquel verán do 24...”, A Taboada, nº 4, decembro 2001, pp. 33-44.
Relato no que o autor relata os amoríos entre María e Andrés ao xeito tradicional oral, coma as historias que se contaban ao
carón da lareira. Sitúa a acción no ano 1924 na festa de Santa Xusta, momento no que os dous mozos coinciden bailando case
por casualidade. Pouco a pouco describe como van coincidindo noutras festas e comeza unha relación entre eles, malia seren
conscientes dos grandes atrancos para poder manterse xuntos, posto que ela é filla duns labregos ricos e el dunha familia moi
pobre. Todo se complica cando chega aos oídos dos pais de María esta relación, o que propicia que a pechen na casa e mallen
nela. Preocupado Andrés polas ausencias constantes da rapaza, primeiro pensa que xa non quere saber del, pero logo coñece a
verdade polas amigas da moza, o que o leva a presentarse de noite na súa casa e escapar con ela.

os

Reija Melchor, Francisco Javier, “Cantos, coplas e romances de cego (2000)”, Evohé, n 9-10,
“Reseñas”, 2001, pp. 55-57.
Comentario desta obra de Xosé Luis Rivas Cruz “Mini” e Baldomero Iglesias Dobarrio “Mero” na que se lembra inicialmente a
súa ampla traxectoria dentro da música galega. A seguir, descríbese con detalle o contido deste libro que se distribúe
acompañado de 3 CD e un cartel de cego. Finalmente, opina Francisco Javier Reija Melchor que estamos ante unha obra “que
dá testemuña da vida e mentalidade da Galicia dunha época non tan lonxana (...) é un facho que os nosos maiores mantiveron
aceso baixo a presión dunha cultura dominante que tendía a rexeitalo”.

Schubertb, Dorothé, “O Simbolismo na lírica popular galega”, Anuario de Estudios Literarios Galegos
2000, “Comunicacións”, decembro 2001, pp. 225-245.
Ver Kremer, Dieter (ed.), Actas do VIº Congreso internacional de Estudios Galegos, neste apartado do Informe.

VIII. 3. Publicacións en xornais: opinión
González Pérez, Clodio, “Os zonchos”, O Correo Galego, “O rodicio do tempo”, 17 novembro 2001, p.
3.
Dáse conta da asistencia do articulista á Feira do San Martiño en Francos. Despois de mencionar todo o que se podía achar na
feira, quéixase da desaparición dos zonchos nesta celebración. Tamén se reproducen abondosos versos de Cantares Gallegos
(1863), de Rosalía de Castro nos que se fala desta lambetada, ademais dun romance popular, dunha aldea de preto de Xinzo, no
que se cantan as penas dun quinto namorado dunha moza da zona que lle deu un bolo enfeitizado.

Milo92@Yahoo.com, “Para cando literatura popular galega?”, A Nosa Terra, nº 997, “A aldea global”,
27 xullo 2001, p. 23.
O autor do artigo agradece a reportaxe titulada “Novelas a dous pesos”, publicada en A Nosa Terra o 28 de xuño do 2001,
porque Carme Vidal lembráballe nela os momentos nos que a literatura era máis “popular” e chegaba a un público máis
numeroso. Opina que seguen a existir ese tipo de novelas “de usar e tirar”, pero están en mans das grandes editoriais españolas
que “arrasan as editoriais galegas”. Considera que os autores galegos están bastante afastados deste lectorado e,
desgraciadamente, “priorizan a lingua sobre a comunicación”. Cre que os baixos niveis de venda e lectura de obras galegas se
deben á desconexión entre os escritores e a sociedade galega.

Suárez Abel, Miguel, “Contos de lareira, candil e medo”, Diario de Pontevedra, “Opinión”, 9 febreiro
2001, p. 29.
Fai referencia ao escenario que rodea aos contacontos. Suárez Abel afirma que naceu a finais do ano no que Ánxel Fole
publicou Á lus do candil (1953) e comenta que o que máis abundaba nas lareiras era o fume. A seguir, describe con detalle a
situación habitual das casas da aldea e declara que se sente orgulloso “de pertencer á xeración dos nenos da lareira, candil e
medo”.

Suárez Suárez, Manuel, “Romances tradicionais”, Galicia en el Mundo, “Opinión”, 29 xaneiro-4
febreiro 2001, nº 409, p. 3.
Repara na obra O diário dum mago(1995), do escritor brasileiro Paulo Coelho, como lectura que axuda a moitos brasileiros a
adentrárense nos camiños do mundo xacobeo. Ademais nomea á profesora de Literatura na Universidade Federal da Bahía e
Coordinadora do Centro de Estudios de Lingua e Cultura Galegas, Rosario Albán. Repara no seu traballo de investigación no
Brasil para atopar persoas que poidan transmitir aínda os romanceiros que emigraron con moitos galegos ao continente
americano. Informa que dese labor investigador saíu o disco interpretado polo grupo Quarteto Cantares, no que se poden
escoitar pezas tradicionais como Delgadina, Xerinaldo ou Doncela guerreira, moitas delas conservadas polas mulleres
emigrantes que as cantaban dentro do ámbito familiar.

______, “Os meus queridos regueifeiros”, O Correo Galego, “Memorias Riopratenses”, 4 maio 2001, p. 3.
O autor, orixinario dunha aldea da Costa da Morte, reflexiona sobre a figura do regueifeiro, que considera
esquecida e en perigo de desaparición para o patrimonio cultural galego. Suárez, que fai unha
comparación dos regueifeiros cos “payadores” da Semana Criolla da Uruguai que viviu na emigración,
invita a recuperar a regueifa como estilo literario de análise a través de cursos de formación e futuros
centros de investigación. O obxectivo sería o de formar cidadáns

máis cultos que amen as distintas formas de facer poesía e de axudar á lingua e literatura galegas. No seu
artigo fai unha mención especial do mestre Calviño de Tallo, un home de oitenta anos considerado polo
autor “o máis importante regueifeiro en Galicia en activo e que desexa poder transmitir os seus fondos
saberes ás novas xeracións”.

VIII. 4. Publicacións en xornais: entrevistas
Bouzón, Roberto, “A vida dos contacontos”, Diario de Arousa, 5 marzo 2001, p. 48.
Xoán Mariño responde a unha serie de cuestións sobre o seu labor de contacontos. Comenta que comezou por casualidade e que
as historias son adaptacións de autores consagrados, recolleitas da tradición oral ou contos novos inventados por el. Comenta,
así mesmo, que un conto dura habitualmente unha media hora e que cada contacontos ten un estilo propio.

VIII. 5. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios
Darriba, Manuel, “As rimas do casamento”, El Progreso, “Comarcas”, 12 maio 2001, p. 21.
Recorda a tradición perdida dos brindos de voda nas montañas de Brollón, O Incio e Samos a través de dous irmáns, Pepe e
Álvaro Veloso, antigos “brindeiros” dunha aldea chamada Forgas. Os brindos, rimas sempre improvisadas, esixían moita
fluidez a quen os cantaba, que moitas veces se sumaba sen invitación a casamentos alleos. No caso de non ser rematado
chamábase “brindo abortado”. Con todo, a única pretensión era a de pasar momentos de esmorga nos festexos. Sinala que
fronte ás coplas que se aprendían de memoria e se cantaban na compaña dunha gaita, os brindos eran poemas improvisados
polo propio “brindeiro”.

Fernández, Xurxo, “Amadeus de Salzburgo”, El Correo Gallego, “La Rosa de los Vientos”, 14 maio
2001, p. 72.
Achegamento a diferentes actos e celebracións de diferente índole, entre as que aparece a referida á publicación da obra
Cancioneiro popular do Fisterra galego: 2500 cantareas comentadas e clasificadas por temas (2000), de Manuel Quintáns
Suárez. Loa o labor deste profesor na recolla de material popular, comparándoo cos traballos de Menéndez Pidal e Otero
Pedrayo, ademais de aludir tamén ás súas colaboracións nos xornais, das que considera que algo hai nesta obra.

Garea, Fernando, “Meigas e mouras na vila episcopal”, O Correo Galego, “Lecer”, 16 decembro 2001,
pp. 4-5.
Tras reproducir a definición que de Mondoñedo fixera Álvaro Cunqueiro, menciónanse diversas lendas relacionadas con esta
vila. Así, coméntase a lenda da Peina da Feira, recollida no Libro de ler e desler (2000). Tamén se fala das historias do Couto
da Recadeira e do Castro de Zoñán. Despois alúdese ao parlamento das Meigas no Monfadal que aparece no Diccionario dos
seres míticos galegos (2000). Asemade reprodúcese a lenda da cova do Rei Argomoso recollida por Carré Alvarellos.
Termínase lembrando a historia da morte do mariscal Pardo de Cela e reflexionando sobre o misterio da noite mindoniense.

Giadás, Luís, “O misterio dos homes mariños”, O Correo Galego, “Lecer. Tradicións”, 26 agosto 2001,
pp. 6-7.
Comézase reproducindo parte de Memorias do Arcebispado de Santiago escritas por Jerónimo del Hoyo no século XVII e nas
que se fala da lenda dos homes mariños. Tamén se di que esta lenda foi a orixe do libro O retorno dos homes mariños (1999),
de Xurxo Souto. Logo dáse información sobre a procedencia, o aspecto e os costumes destes personaxes, á vez que se
mencionan outras dúas obras nas que aparecen referencias a esta lenda como son o Diccionario dos seres míticos galegos
(1999) e El Franco y su concejo, de M. Fernández. Despois coméntase a existencia de lendas semellantes á dos homes mariños
en distintos lugares de Europa e en Oriente, e reflexiónase sobre outras historias que falan das relacións entre os humanos e os
peixes. Remátase contando a historia dos Xacios, ou homes do río, e dos personaxes da tradición que lembran aos homes
mariños.

______, “Metade peixe... metade muller”, O Correo Galego, “Lecer”, 2 setembro 2001, pp. 6-7.
Ampla reportaxe sobre as sereas, na que se fai unha descrición deste ser mitolóxico, as súas orixes e a súa
presencia na tradición popular galega. Comenta que é unha figura contradictoria na literatura oral galega;
unhas veces negativa e anunciadora de morte, mentres que noutros casos actúa como protectora dos
mariñeiros. Fai un percorrido polas sereas presentes na costa galega e resume algunhas lendas ao respecto
referidas á Furna das Sereas, á Serea de Carregal, á Doncela da Cova de San Xoán, á Dona do Mar, á
Buserana, á Maruxaina, á Mariña, á Pinconya e á Afogada. Recolle

tamén unha composición de Nicomedes Pastor Díaz protagonizada por unha serea, así como unha
aproximación ás sereas da mitoloxía clásica.

______, “Monstros mariños: o poder da imaxinación”, O Correo Galego, “Lecer. Tradicións”, 23
setembro 2001, pp. 6-7.
Princípiase comentando as lendas sobre polbos xigantes recollidas en obras como Os traballadores do Mar, de Victor Hugo ou
Vinte mil leguas de viaxe submarina, de Julio Verne e coméntase a lenda do Kraken, unha lura ou polbo xigante. Tamén se
recollen uns fragmentos de Fábulas y leyendas del Mar, de Álvaro Cunqueiro no que se fala destes seres e outros anacos de
Ocaso de Sirenas, de Xosé Durán que tratan da existencia dos calamares xigantes. Ao fin dáse conta de diversas lendas sobre as
serpes en Galicia e doutras que relacionan paisaxes idílicas e monstros.

______, “Dos patróns do mar”, O Correo Galego, “Lecer. Tradicións”, 30 setembro 2001, pp. 6-7.
En primeiro lugar, reprodúcese un fragmento de Ocaso de Sirenas de José Durán no que se reflexiona sobre a relación de
deuses e lendas co mar. Despois menciónase a ampla vinculación existente entre a tradición mariñeira de Galicia e a devoción
de diversos santos e virxes, ademais de comentarse os distintos deuses relacionados co mar que xurdiron en tradicións tan
distantes como a grega, a do norte de Europa a de África, a de Oriente ou a de América. Tamén se recollen

fragmentos de Lendas do Mar, de Álvaro Cunqueiro nos que se falan dos deuses do mar e valórase a divinización do mar e dos
costumes vinculados a el que se dan en Galicia.

Gradín, Tere, “Vivir con mucho cuento”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 241, 29 decembro 2001, p.
1.
Tras unha breve caracterización do conto como forma da literatura oral que segue viva, refírese á “revitalización” deste en
Galicia gracias a “unha nova xeración de contacontos”, entre os que cita a Quico Cadaval, Carlos Blanco ou Cándido Pazó.
Tomando como referencia a opinión deste último, realiza unha aproximación ao fenómeno e ao “estilo galaico”, aludindo tamén
ao que sucede fóra de Galicia. Asemade, achega cuestións relativas á formación dun contador de contos e ás cualidades para ser
un bo profesional.

Parga, J. A., “Os Estraloxos’ recollen nun libro tradicións e lendas da Ribeira Sacra”, El Progreso,
“Comarcas”, 17 xullo 2001, p. 17.
Informa da presentación da obra Cantigas e refráns da Ribeira Sacra (2000) e dá noticia do seu contido. Alude ás entidades
colaboradoras na edición do volume, así como ao proceso seguido para a súa elaboración. En columna á marxe recolle a historia
da asociación xuvenil “Os Estaloxos”, promotora do libro, e o obxectivo deste traballo.

Souto, Xurxo, “A gran regueifa”, La Opinión, “el domingo”, 27 maio 2001, p. 16.
Felicita á Asociación Monte Branco, que reuniu en Bergantiños durante unha semana aos regueifeiros máis coñecidos de
Galicia, entre eles o considerado “regueifeiro maior”, Calviño de Tallo, para quen estas coplas improvisadas son como unha
electricidade. O acto, no que tamén estivo presente o escritor Xan Fernández Carrera, consistía en hora e media de regueifas por
parellas. Xurxo Souto dá conta da orixe da regueifa como canto presente nas vodas e que recompensaba ao cantor cun biscoito
do mesmo nome. Anima aos amantes do “hip-hop” a achegarse a esta tradición, presente tamén noutras culturas como a
brasileira, na que se chaman “repentistas”, ou en Euskadi, lugar no que aínda se celebran certames de “bertsolaris ”. Ademais
aposta por consolidar un gran encontro anual de regueiferos en Carballo no que se poidan xuntar dende os “brindeiros” do
Courel, pasando polos mestres dos “trailalailas” de Feáns ata os cantares do “desafío” en Olelas, na raia de Portugal.

______, “Das cidades asolagadas”, La Opinión, “el domingo”, 8 xullo 2001, p. 1.
O autor do artigo refírese á ampla tradición que teñen en Galicia as cidades asolagadas e fai un percorrido
polas máis coñecidas do noso país. Deste xeito, refírese a Antioquía, relacionada coa Lagoa de Antela; a
Lucerna, pola que compiten varias localidades; outra entre Narón, Valdoviño e San Sadurniño; e Duio,
situada en Fisterra. Comenta que as orixes destas creacións están “na lembranza de maremotos e antigos
cataclismos”. Para Xurxo Souto, o máis importante

destas cidades é “a súa dimensión irracional e evocadora”, así como a imposibilidade de seren
descubertas e deturpadas pola especulación, arqueoloxía ou turismo.

______, “A meiga de Torbeo”, La Opinión, “el domingo”, 26 agosto 2001, p. 16.
Con motivo da celebración do convivio en homenaxe á menciñeira Filomena Arias, máis coñecida como a meiga de Torbeo,
organizado por Antón Patiño, tío do pintor Reimundo Patiño, en Ribas de Sil, Xurxo Souto cóntanos a vida desta menciñeira
coñecida en toda Galicia dende finais do século XIX polas súas adiviñacións. Segundo a crenza popular estaba posuída por
varios espíritus que lle outorgaban o poder das antigas “vedoreiras” e, mesmo, foi convertida en personaxe literario por Ánxel
Fole e Camilo José Cela. En recadro a parte, faise unha pequena achega á vida de Antón Patiño, organizador do encontro no
que ademais de relatorios dos menciñeiros asistentes contou con recitais poéticos e sesións de contacontos.

______, “Contos de lobos”, La Opinión, “el domingo”, 2 decembro 2001, p. 17.
Princípiase mencionando as historias de lobos referidas por Ánxel Fole e Vicente Risco. Tamén se recollen as historias sobre
lobos contadas por Carmen Linares e a señora Aurelia. Asemade fálase das historias de lobos e gaiteiros e reprodúcese unha
recollida por Enrique Chao Espina en De Galicia en el pasado siglo XIX. Finálizase mencionando a influencia dos lobos nos
nomes de vilas e nos apelidos galegos.

______, “A cidade das lendas”, La Opinión, “A Coruña”, 15 decembro 2001, p. 14.
Céntrase nas historias mitolóxicas que percorren a Coruña. Así, dáse conta das dúas lendas que envurullan a Torre de Hércules.
Despois fálase das lendas de San Amaro e de Trenzenzonio recollida por José María Bello e o polo profesor Díaz e Díaz.
Tamén se lembra a lenda da furna das Meigas ou a dos homes mariños. Termínase falando da gran cidade asolagada do Orzán
que aparece mencionada no Diccionario de seres míticos galegos (2000).

Varela, María, “Aí vén o maio”, Diario de Pontevedra, “Revista”, 29 abril 2001, p. 2.
Repara na importancia que en Galicia ten aínda hoxe a celebración dos maios como achega cultural que nos permite coñecer as
nosas raíces, sobre todo en lugares como Pontevedra, Marín ou Redondela. Ademais dá conta doutra serie de rituais, case
esquecidos, que se realizaban antigamente con motivo da chegada da primavera e relacionados coa fertilidade, coas boas
colleitas ou co amor. Recolle tamén o coñecido poema de Curros Enríquez, “O maio”.

X. S., “O Castro de Elviña e a viga de ouro”, La Opinión, “A Coruña”, 15 decembro 2001, p. 14.
Recolle a lenda do Castro de Elviña e a súa viga de ouro que está por atoparse. Asemade fala da historia da meiga A Vella do
Monte das Antas e da ladroa de pouco éxito chamada a Parita.

IX. Revistas

Agália. (Revista de ciências sociais e humanidades)
(ISSN: 1130-3557/DL: C-250-1985).
Publicación que comezou a súa andaina na primavera de 1985, coa dirección da presidencia de AGAL, coordinada por Joám J.
Costa Casas, cun Consello de Redacción integrado por oito persoas, que se foi ampliando ata chegar aos trece que ten na
actualidade. Dende o nº 41 (primavera 1995) ata o nº 61 (primavera de 2000) tivo a Mª do Carmo Henríquez Salido como
directora mais dende o nº 62 (verán 2000) aparece Carlos Quiroga como director. En 2001 chegaron a nós os números 62 (verán
2000) e mais o dobre 63-64 (2º semestre 2000), nun só volume, que presentan un novo deseño na capa incluíndo un novo
subtítulo –“Revista de ciências sociais e humanidades” fronte ao anterior de “Revista Internacional da Associaçom Galega da
Língua”–, un suplemento titulado O Máximo que acompaña á revista e incluso un enderezo electrónico <www.agal-gz.org> no
que se poden ver todos os índices dos diferentes números de Agália, así como consultar algúns destes traballos. Os números 62
e 63-64 están estructurados nas seccións: “Estudos”, “Poesia” ou “Relatos”, “Notas” e “Recensons”. No número 62 tamén se
inclúen fotografías de Luz Castro Pena apoiadas con textos de José Ramom Pichel mentres que no número dobre 63-64 temos
fotografías e textos que as acompañan obra de Rita Malu. O número 62 presenta as seccións “Estudos”, “Poesia”, “Notas” e
“Recensons”. Referido á literatura galega temos dentro da sección “Poesia” dous poemas de José Manuel Outeiro G., que
acadaron un accésit na edición de 2000 do Certame de Poesía “O Facho” e dentro do apartado “Recensons” unha recensión de
Miguel Rivero (“Um prémio (quase)

ignorado: A Tábua Ocre de Núbia”). O duplo número 63-64 contén as seccións “Estudos”, “Relatos”, “Notas”, “Recensons” e
“No final”. Con referencia á literatura galega, o apartado “Estudos” inclúe un artigo de Xavier Frías Conde (“Relatório sobre a
Língua Galega nas Astúrias. Aproximação Linguística e Literária”), mentres que en “Relatos” atopamos un relato de Félix
Rodal-Fraga (“Zefiro torna”) e unha adaptación ortográfica e morfolóxica a cargo de José-Martinho Montero Santalha do texto
“O neno suicida”, de Rafael Dieste. A sección “Notas” conta cos traballos de Luís Gonçalez Blasco (“Algo sobre Brais Pinto e
as minhas relaçons com o fato”) e mais de Luís G. Soto (“O compromisso ético-político na literatura… (galega)”) e en
“Recensons” atopamos as recensións dos volumes Poesía completa de Lorenzo Varela (2000), a cargo de Carlos Manuel C.
Torres, Talía na Crónica de Nós. Dez anos de Teatro Galego (1990-1999) (2000), obra de Joám M. Araújo e Em louvor de
Viana e outros poemas (1999) a cargo de Joel R. Gômez. Con relación ao suplemento O Máximo, subtitulado “Suplemento de
documentaçom e informaçom da revista Agália”, cómpre indicar que o seu nº 1, que acompaña ao nº 62 de Agália, é un
monográfico sobre o debate da norma do galego no que se reproducen textos publicados, nomeadamente de 1999, en xornais
galegos e estatais sobre esta polémica así como as preguntas relacionadas coa lingua galega presentadas polos deputados do
BNG no Parlamento español e as súas respostas. No nº 2 de O Máximo, entregado co número correspondente ao 2º semestre de
2000 de Agália, indícase o seu Consello de Redacción –formado por Carmo Fernández, J. R. Gómes, Susana Losada, Carlos
Quiroga e Félix Rodal– e nel atopamos artigos relacionados coa realidade cultural galego-luso-brasileira, e con referencia á
literatura galega aparece un artigo asinado por Joám Manuel Araujo (“Apresemtaçom Actas Homenagem Carvalho Calero”).
Todos os artigos e recensións aquí referidos figuran descritos no apartado V. 4. deste Informe.

Alameda
(DL: C-888-2000)
Editada pola Sociedade Liceo de Noia, esta publicación aparecida en maio de 2000 tirou catro números (do terceiro ao sexto)
durante o ano 2001, correspondentes aos meses de abril, xullo, setembro e decembro. Cándido M. Prego Rajo coordina un
Consello de Redacción formado por Xosé Agrelo Hermo, Ramón Carredano Cobas, María Antonia Castro Patiño, Pedro García
Vidal, A. Ventura González Arufe, Aurora Marco López e Xosé Moas Pazos. Por veces inclúe a sección “Os nosos libros”, na
que se dá noticia de novidades literarias como a aparición de Fisteus era un mundo, de Lupe Gómez. Tamén se avisa, por
exemplo, da aparición do número dez de Casa da gramática. Revista de creación literaria e cultura, publicada polo instituto
Virxe do Mar, que inclúe o suplemento Papel de cor que, desta volta, é un especial sobre a literatura galega da primeira parte
do século XX. Para os textos que teñen algunha relación coa literatura galega, consúltese a sección V. 4 deste Informe.

Alquimia. Revista de creación literaria, artes gráficas e pensamento
(DL: C-2052-1999)
Revista editada por Edicións Nécora que comezou a súa andaina en 1999 e que conta cunha subvención da Facultade de
Filoloxía e mais do Vicerrectorado de Extensión Cultural da Universidade de Santiago de Compostela. O seu Consello de
Redacción está formado por Alexandre Pereira, en calidade de director, e, como redactores, Paulo Pérez e Pablo Sendín. Ten
tamén presencia en Internet no enderezo <http://members.xoom.com/alchimia>. Do ano 2001 só chegou a nós o número 3 –
primavera 2001– que presenta as sección: “Poesía”, “Teatro”, “Narrativa”, “Ensaio”, “Traducción” e mais “Cómic”. A primeira
sección inclúe poemas de María Lado (“Casa Nova”); de Emma Pedreira (“Sexo”), e mais de Lucía Novas Garrido (“Crear
palabras perfectas con tintas de seiva”). O apartado dedicado ao “Teatro” presenta un texto de María Xosé Ogando (“Teatro de
ida e volta”) e mais outro de Xesús Pisón (“Os monstros do Penido Vello”). A “Narrativa” recolle un texto de Xavier Queipo
(“As torres do silencio”) ao igual có apartado “Ensaio” con un de César Lorenzo Gil (“Na procura do best-seller galego”). A
sección “Traducción” contén a versión galega, a cargo de Tomás Gonçález-Ahola, da obra Kelevala de Elias Lönnrot, mentres
que “Cómic” inclúe as bandas deseñadas de García Varela (“Entrada de Ensor em Bruxelas em 1989”) e mais de Álvaro Gómez
(“Zapa, a salamandra”). Este terceiro número de Alquimia complétase cos debuxos de Jaime Asensi, Ana Pillado Vega e Xesús
Pisón e mais coas fotografías de Carme Villar. Todo o relacionado coa literatura galega aparece descrito nos apartados
correspondentes deste Informe.

Amastra-n-gallar
(DL: 134-2002)
Publicación de creación e ensaio sobre poesía dirixida por Emilio Araúxo que se estrea no ano 2001 cun número no que
diferentes autores fan as súas respectivas achegas en torno ao concepto do “acto poético” como tema de fondo. Son 168 páxinas
que contan, na súa parte de creación, coas achegas de Fernando Aguiar e Arlindo Barbeitos en lingua portuguesa, “Por dentro e
por fóra” e “Vacío”, respectivamente; Philippe Beck, con “O acto poético é un acto práctico”; Dominique Fourcade, con “Se eu
estivese vivo” e James Sacré, con “Todo o tempo como se quixese”, en francés; Itxaro Borda, con “Cantos Nómadas”, en
eúscaro; Pearse Hutchinson en inglés, con “Dous poemas inéditos”; “Dous poemas referidos”, de Uxío Novoneyra; e, para
rematar, “Irmán da soidade”, de Mohammed Bennis e “Ver como traballa Giacometti nun documental”, de Yu Jian. Todos os
poemas figuran na súa versión orixinal e a traducción para o galego. Ademais, algúns dos autores inclúen fragmentos de
autopoética. Joseph Attie realiza o primeiro dos escritos temáticos, titulado “O acto poético”, e seguen: “Non son poeta
dabondo”, de Jean-Louis Aucremanne; “Acto analítico, acto político, acto poético”, de Alain Badiou; “Algúns parentescos e
diferenzas entre acto analítico e acto poético”, de Adriana Dreizzen; “O acto será poético ou non será tal”, de Nathalie Georges;
“O acto da poesía”, de Bernard Noël; “O suxeito e o seu acto”, de Daniel Zimmerman; “O corpo como signo verbal”, de
Clemente Padín; e “O discurso capitalista segundo Lacan”, de Jorge Alemán. Todos eles tamén en versión bilingüe. Completan
a publicación as “Pinturas/garabatos” de Claude Royet-Journoud e unha crónica do XIº Festival Internacional de Poesía de
Medellín. A

cuberta mostra un poema caligráfico de Novoneyra e a contracapa o “Archytectural treatment” da rusa Rea Nikonova sobre
unha cantiga de Martín Codax.

Recensións e referencias varias:
- F. Martínez Bouzas, “Fenece Noitarenga, xermola Amastra-n-gallar”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 75, 6
maio 2001, p. 6.
Tras louvar o labor levado a cabo pola editorial Noitarenga, infórmase da súa desaparición. O peche cualifícase de “dano
irreparable” para a literatura galega. Así mesmo, preséntase a creación da revista Amastra-n-gallar como o novo proxecto de
Emilio Araúxo, ata agora director da citada editorial. Finalmente, coméntanse os significados que posúe o título da publicación,
así como o contido dos seus primeiros números.

Anima+l
(ISSN: 1137-599X/DL: C-541-96)
Publicación creada en febreiro de 1991 e subtitulada “Revista cultural para todas as especies” editada en Santiago de
Compostela por Edicións Positivas. Ao longo da súa andaina, os números editados viron a luz cunha periodicidade irregular,
pois, exceptuando a total ausencia que se produciu entre 1992 e 1996, saíron un ou dous números por ano. No 2001 publicouse
o número 11. Nel recóllense diversos textos literarios: poesías premiadas en certames, minirrelatos ao redor do tema das
“sardiñas”, contos da tradición oral bretona e traduccións dalgunhas composicións de Joan Salvat-Papasseit. A maioría destes
traballos aparecen sen asinar. Inclúese, así mesmo, un estudio sobre Avilés de Taramancos: “De Noia ó Cauca. Billete de ida e
volta”. Nel recréase de xeito máis ou menos detallado a estadía deste autor en Colombia. Fálase tanto das súas experiencias en
Bogotá e en Cali, coma das amizades feitas nestas terras, do seu traballo como mordomo e libreiro e, por suposto, do seu
constante interese pola literatura. Contén, ademais, outros artigos referidos á literatura galega descritos no apartado
correspondente ás publicacións en revistas deste Informe.
Recensións e referencias varias:
- Xosé Ramón Pena, “Para todas as especies”, Guía dos libros novos, nº 33, “Revistas”, outubro 2001, p. 15.

Coméntase que o undécimo número non perde nin o atractivo nin o carácter misceláneo que vén sendo habitual nesta revista.
Indícase que ademais de diferentes textos sobre política internacional, ecoloxía ou informática, inclúe un artigo arredor da
figura de Antón Avilés e un traballo sobre os Diarios de Sira Alonso. De por parte, sinálase que reproduce os textos
galardoados no certame organizado pola asociación Alem Parte e mais polo Café das Artes de Chantada, así como tres contos
tradicionais da Bretaña e algúns poemas.

Anuario Brigantino
(ISSN: 1130-7625/DL: C-1613/2000)
Publicación fundada por Francisco Vales Villamarín que edita anualmente o Concello de Betanzos co copatrocinio da
Deputación da Coruña, a Fundación Caixa Galicia e o Banco Etcheverría. Coñeceu dúas épocas. A primeira etapa comezou en
1949, cando saíu do prelo o Anuario Brigantino de 1948, baixo a dirección do fundador, para continuar nos anos 1950 e 1951.
A segunda xeira encetouse en 1981 tras trinta anos de silencio e esténdese ata a actualidade. Alfredo Erias Martínez dirixiu o
comité científico dende o pasamento de Vales Villamarín. A publicación estructúrase nas seccións de “Historia”, “Arte,
Literatura, Antropoloxía”, “Entidades culturais e deportivas” e “Acontecementos do ano”. No ano 2001 publicouse o número
23 correspondente ao ano 2000 no que se mantén a estructura de números anteriores e no que á literatura galega se refire
atopamos o artigo “Dúas versións da composición ‘O puzo do Lago’ de Eladio Rodríguez González”, de Concepción Delgado
Corral e a “Carta a Uxío Novoneyra”, de Olga Patiño Nogueira, ambos descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Estro Montaña, “Unha nova cita co ‘Anuario Brigantino”, Guía dos libros novos, nº 27, “Narrativa”, marzo 2001, p.
30.

Sinala que o Anuario Brigantino foi fundado hai xa máis de medio século por Francisco Vales Villamarín e que vén de entregar
o seu número anual, baixo a dirección de Alfredo Erias, “cheo de traballos rigoros e de intereses” para os que se preocupan pola
cultura galega e os acontecemetos máis sobresaíntes de Bentanzos. A seguir, dá conta dos apartados que acolle e dos contidos
que algúns deles ofrecen, como é o caso dos dedicados á historia, arte ou literatura. Entre estes últimos, cita o traballo de Xulio
Cuns que escribe sobre o xénero teatral do apropósito, os “Apuntes para unha biografía de Uxío Novoneyra”, de M. E. de Neira
Pol ou os poemas de José Antonio Míguez. Conlúe dándolle os parabéns ao calado labor de todos os que contribúen á saída
desta publicación que, sen complexos e como Grial, A Trabe de Ouro ou Cuadrante, “é un producto cultural digno, exportable
e motivo de orgullo para todos os galegos”.
- Marta Villar, “El embajador brigantino”, La Opinión, “Betanzos”, 30 setembro 2001, p. 22.
Infórmase de que a revista de carácter anual Anuario Brigantino chegou ao seu número vintetrés. Indícase que está centrada en
traballos relacionados coas humanidades, que está dirixida por Alfredo Erias dende 1983 e que o seu índice xeral pode ser
consultado en <www.betanzos.net>.

Anuario de Estudios Literarios Galegos 1999/2000
(ISBN: 84-8288-427-1/DL:VG-519-2001)/(ISBN: 84-8288-494-8/DL:VG-1.237-2001)
Publicación de periodicidade anual que dá á luz a Editorial Galaxia dende o ano 1992 e que conta co patrocinio da Fundación
Caixa Galicia. Ten como director a Xoán González-Millán e como directora adxunta á profesora Dolores Vilavedra. O Consello
de Redacción está formado por Diana Conchado, Xosé M. Dobarro, Ramiro Fonte, Helena González, Kathleen March, Camino
Noia, Xosé R. Pena, Claudio Rodríguez Fer, Joaquim Ventura e Damián Villalaín. Así mesmo, conta cun Consello Asesor
composto por Xesús Alonso Montero, Ivo Castro, Itamar Even-Zohar, Anna Ferrari, Claude H. Poullain, John Rutheford,
Giuseppe Tavani e Pilar Vázquez Cuesta. Nos meses de febreiro e decembro de 2001 saíron os números correspondentes aos
anos 1999 e 2000, respectivamente, que presentan a clásica estructuración da revista en cinco seccións. No número
correspondente presenta na sección “Estudios”os artigos de Xesús Alonso Montero “Os escritores galegos e o marxismo (19301938). O caso de Felipe Fernández Armesto”, de Helena González Fernández “Literatura galega de muller, unha visión
sistemática” e de Álvaro Varela Suanzes-Carpegna, “As antoloxías literarias galegas: do Rexurdimento a 1936”, mentres que no
de 2000 aparecen os de Xoán González Millán “Producción, clasificación e comercialización da literatura. Os catálogos de
Edicións Xerais de Galicia (1980-1995)”, de Craig Patterson “Otero Pedrayo e a Decadencia de Occidente: morte, resurección,
manipulación” e de Manuel F. Vieites “Literatura dramática medieval en lingua galega: ¿ficción ou alucinación? Algunhas notas
sobre a impronta das artes escénicas na cultura medieval europea”. No apartado“Comunicacións” presentan os seguintes artigos:
“O falante lírico e o retorno á natureza nos Seis poemas galegos de Federico García Lorca”, de Jorge Luís Castillo;

“Aproximación á posmodernidade respecto dunha novela galega”, de Baldomero Fernández Ramos; “¿Unha antoloxía de
antoloxías ou unha macroantoloxía nacional? Notas para unha análise cuantitativa de Río de son e vento. Unha antoloxía da
poesía galega (1999), de Xoán González Millán; “Recepción alemana e identidade literaria galega: o papel das traduccións”, de
Jaime Santoro de Membiela; “¿Sen a ansiedade da influencia?: Rosalía de Castro, Harold Bloom e as poetas galegas do século
XX”, de Silvia Bermúdez; “Luís G. Tosar: a palabra na procura da eternidade”, de Lucía Fraga Rodríguez; “Quebra de
identidade e proceso de autohistorización na obra de Suso de Toro”, de Benoît Mitaine; “Límites e posibilidades dun estudio
tipolóxico das antoloxías poéticas: o caso galego”, de María do Cebreiro Rábade Villar; e “O Simbolismo na lírica popular
galega”, de Dorothé Schubarth. No apartado “Panorámicas” inclúense visións sobre distintos aspectos da literatura galega da
man de críticas como Dolores Vilavedra, Silvia Gaspar ou Helena González, mentres que en “Libros” se atende a obras de
recente publicación dentro do panorama galego, para rematar co “Compendio bibliográfico anual” no que se fai un repaso da
producción anual galega. Todos estes artigos aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Belén López, “Un ano de páxinas de literatura en galego”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 23 marzo 2001, p. 64.

Noticia sobre a presentación do Anuario de Estudios Literarios Galegos 1999, editado por Galaxia e a Fundación Caixa
Galicia. Dise que a obra tenta mesturar material de fondo con estudios de literatura contemporánea, como manifestou Dolores
Vilavedra, membro da dirección da revista. Ademais pormenorízase o traballo da obra detallando a súa estructura en varias
partes e infórmase da decisión dos responsábeis de non levar adiante a edición en CD-Rom.
- Armando Requeixo, “Un ano de letras”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 71, 8 abril 2001, p. 10.
Dá conta da publicación do novo número desta revista correspondente a 1999 e que reúne panorámicas xenéricas sobre diversos
ensaios, recensións, artigos dos máis variados temas, distintos estudios e notas, así como un amplo compendio bibliográfico de
obras de creación e de estudio.
- Estro Montaña, “Unha nova cita co anuario da literatura”, Guía dos libros novos, nº 28, “Revistas”, abril 2001, p. 31.

Referencia á aparición do volume correspondente a 1999 deste anuario. Sinálase que inclúe estudios a cargo de Alonso
Montero, sobre Felipe Fernández-Armesto e a relación entre os autores galegos e o marxismo nos anos trinta; Helena González
Fernández, arredor da situación das escritoras no sistema literario galego; e Álvaro Varela Suárez-Carpegna, sobre as antoloxías
da nosa literatura entre o Rexurdimento e a Guerra Civil. Coméntanse tamén as comunicacións de Jorge Luis Castillo, arredor
dos Seis poemas galegos de García Lorca; Baldomero Fernández Ramos, que se achega á novela posmoderna dende unha
perspectiva analóxica; Xoán González Millán, sobre a lóxica dos procesos antolóxicos; e

Jaime Santoro de Membiela, centrada na recepción da literatura galega en Alemaña. Ademais coméntase a inclusión dun
compendio bibliográfico da producción de 1999, unha panorámica sobre ela e varias recensións críticas.
- M. Blanco Rivas, “Anuario de Estudios Literarios Galegos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 205, 21 abril 2001, p. 2.
Dá conta da publicación do número desta revista correspondente ao ano 1999 e informa dos artigos máis relevantes que inclúe.

Auria (Revista mensual de Caixanova)
(ISBN: 1138-0837/DL: OU-46-97)
Publicación mensual que naceu en marzo de 1997 ao saír do prelo o seu número 0 co título de Auria (Revista mensual de Caixa
Ourense). Este nome trocou en agosto de 1999 –nº 28–, ao comezar o proceso de fusión das Caixas do sur de Galicia, quedando
como Auria (Revista mensual de Caixavigo e Ourense) ata xullo de 2000 –nº 39– cando ficou co seu actual título Auria (Revista
mensual de Caixanova). A revista ten a Alfonso Sánchez Izquierdo, como director, e a José Luis Outeiriño Rodríguez, como
editor, dende a súa fundación, a Antonio Piñeiro como director de cada edición, dende agosto de 2000, e conta ademais cun
amplo abano de colaboradores dos máis diversos campos da cultura. Está editada por Caixanova en colaboración coa Consellaría
de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia. Ao longo de 2001 publicáronse 12 números, concretamente
dende o número 45 ao 56. Ábrese cada número cunha “Axenda” que dá conta dos principais fitos e actividades culturais –teatro,
conferencias, exposicións, música, etc.– que terán lugar durante o mes seguinte en toda a provincia ourensá. A seguir aparecen
artigos que tocan variados temas, nomeadamente, literatura, teatro, historia, arqueoloxía, natureza, arte urbana, música,
tradicións, cine, fotografía, etc., e péchase cun apartado que fala especificamente das noticias económicas e institucionais de
Caixanova. No número 51, o correspondente ao mes de xullo, aparece un “Índice xeral” dos 50 primeiros números desta revista
elaborado por Marcos Valcárcel. Este índice aparece dividido en dezaseis apartados, entre eles “Literatura e teatro”, “Tipos
populares de Ourense”, etc., e inclúe tamén a relación alfabética de todos os colaboradores, tanto literarios como gráficos. Todos
os artigos referidos á literatura galega aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

BD Banda
(DL: PO-175-01)
Revista de banda deseñada, integramente en galego, de periocidade irregular que naceu na primavera de 2001, baixo a dirección
de Kiko Dasilva e coa colaboración da Librería Paz de Pontevedra, encargada de distribuíla. Cada un dos números ábrese cun
“Editorial” no que se adiantan os traballos e os autores que os presentan. No ano 2001, esta publicación sacou á luz dous
números, correspondentes ao 1 e ao 2. No primeiro número, faise a presentación da revista no “Editorial” e coméntase a nova
andaina desta publicación de cómic independente que pretende dar a coñecer os traballos e as propostas de autores coñecidos ou
pouco coñecidos. A seguir aparecen os traballos dos seguintes autores: “A sombra do armario”, de Federico del Barrio;
“Solidario” de Fernando Ruibal; “Vladimir e estragón”, de Isidro Ferrer; “Abaladoiros do alén”, de Kiko Dasilva; “Soidade
profana”, de Raúl; “Mar xinal”, de Kiko Dasilva; “As historias de Alfredo Letrina”, de Manel Cráneo; “Tarde de paseo”, de
Xan López Domínguez; “Os cabezóns”, de Miguel Anxo Robledo; “Vive la vita”, de Pepe Carreiro; “A volta do cómic”, de
Marcos Paz Navas; e “Mirando cara o val”, de Fruela Alonso. No número 2, recóllense diversas historias cos seus respectivos
autores, entre os que se atopan Miguel Calatayud con “Corto curto”, Paz-Navas con “Busca a... Bin Laden”, Miguel Porto con
“Limbo”, Jano con “Bzzzzzz”, Bueno Capeáns con “Turistas”, Kiko Dasilva con “Vivir en suciedade”, Bernal/Kike Benlloch
con “Espinha”, Rosa Llorente/Fernando Ruibal con “Maldito día”, Manel/Kiko Dasilva con “Senén Pedralonga”, Miguel Anxo
Robledo con “Os cabezóns (2ª entrega)”, David Rubín con “A duda de Héctor”, Javi Montes con “A gruta”, Pinto&Chinto con
“4 maneiras de...” e Tenlo con “Había dous xigantes do dominio”.

Recensións e referencias varias:

- María Conde, “La revista ‘BD Banda’ llena un vacío editorial del cómic gallego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 maio
2001, p. 55.
Infórmase da aparición da primeira revista de cómic para adultos feita en Galicia. Sinálase que está coordinada polo debuxante
Kiko Dasilva e que nela participan tamén Siro López, Xaquín Marín ou Óscar Villán, Premio Nacional de Ilustración. Dise que
trata temas como as drogas ou a pena de morte, ademais de apostar por outra serie de xéneros coma a poesía. Tamén se recollen
opinións de Da Silva sobre este proxecto, que cualifica de “austero” e no que confía como plataforma para descubrir e lanzar
novos talentos. A revista, que non foi presentada a ningunha editorial, servirá para financiar o número seguinte xa que se
lanzarán ao mercado setecentos exemplares. Por último, anúnciase o novo proxecto de Da Silva, un conto titulado Moncho e a
Mancha (2001) que publicará a editorial Kalandraka.
- A. Estévez, “Un capricho de autores de cómic”, A Nosa Terra, nº 991, “Guieiro Cultural”, 14 xuño 2001, p. 21.
Faise eco da aparición desta revista de banda deseñada dirixida por Kiko Dasilva. Refírese a que xorde para un público adulto e
que quere dar oportunidades a “todos aqueles que ainda non publicaron”. Tamén se sinala que a súa primeira

tiraxe é de 700 exemplares, publicados en galego aínda que pretenden realizar unha versión española para o resto do Estado.
Finalmente descríbese este número inaugural deténdose nos diferentes traballos que o integran.
- Luz Gallego, “A primeira banda deseñada feita en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Revista. Letras infantiles”, 10 xuño
2001, p. 8.
Ademais de referirse a outros aspectos artísticos, dálle a benvida a esta revista, feita por xemte nova. Di que naceu o dezasete
de maio deste ano, que se destina aos adultos, que se centra na creación de historias non na divulgación do xénero e cita aos que
a fan posíbel. Fai unha breve historia do cómic dende o seu nacemento a finais do século XIX, fala da súa linguaxe, da súa
andaina en distintos países e salienta figuras do xénero cunhas notas algo máis polo miúdo de Xan López Domínguez, Xaquín
Marín, Antón Patiño e Miguelanxo Prado. Comenta que malia o título (banda deseñada para adultos) os seus consumidores son
os adolescentes, dos que Kiko Dasilva explica que os responsábeis dese título consideran aos adolescentes “adultos en temas de
lectura de cómic” e que polo tanto forman parte do público ao que se dirixe a revista.
-Xosé Manoel Rodríguez, “As Xornadas de Banda Deseñada de Ourense lembran á Rúa do Percebe”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 4 outubro 2001, p. 32.

Anuncia a celebración das Xornadas de Banda Deseñada de Ourense e fai un percorrido panorámico polos eventos previstos
que considera máis salientábeis. Entre eles cita mostras sobre: Rue del Percebe 13, Intuições, Mondo lirondo, Golfiño e BD
Banda. Finalmente, informa da proxección de películas e da entrega de premios de Banda Deseñada.
- C. V., “O trece non é mal número se crece”, A Nosa Terra, nº 1003, “Guieiro Cultural”, 11 outubro 2001, p. 26.
Presentación panorámica da XIIIª edición das Xornadas de Banda Deseñada de Ourense, na que se recollen as palabras dos
organizadores, segundo as cales esta iniciativa serve para dar a coñecer o cómic feito no noso país. Salienta a presencia de
orixinais de Golfiño, a presentación de BD Banda ou MMMH!.
- Belén López, “Mugartegui pasa a ser durante unha semana o Pazo da Banda Deseñada”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 18 decembro 2001, p. 69.
Dá conta da apertura das xornadas “BD Banda” no Pazo de Mugartegui de Pontevedra. Recolle as palabras do coordinador,
Kiko Dasilva, nas que expresa o obxectivo de apostar “polos autores da casa” e por impulsar un evento que na capital do Lérez
non tiña antecedentes. Describe as exposicións que complementan as xornadas, e informa da presentación do segundo número
de BD Banda, así como da convocatoria da primeira edición dun premio do mesmo nome, certame do que ofrece as bases,
contía dos premios e data de presentación de orixinais.

Boletín de la Academia Gallega
Edición facsimilar do número 254 do Boletín da Real Academia Galega publicado en 1934 e dedicado á inauguración, polo
presidente da II República Española, don Niceto Alcalá Zamora, do monumento a Curros Enríquez, obra de Asorey e erixido na
cidade da Coruña por iniciativa da Academia Galega, nun acto celebrado o 11 de agosto de 1934. O facsímile, editado pola Real
Academia Galega, o Concello da Coruña e o Ateneo Republicano de Galicia (ARGA), conta cunha sobrelapela na que se
reproduce a imaxe da coroa que a Academia lle outorgara ao poeta e conta con tres textos: un de Xesús Alonso Montero como
representante da Academia Galega, outro de Carlos Etcheverría, Presidente do Ateneo Republicano de Galicia, e un terceiro do
Alcalde da Coruña, ademais dalgunhas fotos soltas no interior nas que aparecen instantáneas do acto de inauguración e un
retrato do poeta. O facsímile propiamente dito é un número monográfico no que se fai referencia en numerosos artigos, todos
sen asinar, ao acto de inauguración, se reproducen os discursos dos que participaron nel, a acta da sesión celebrada pola
Academia para “recibir al señor Alcalá Zamora como académico de honor” e un relato da xestión levada a cabo arredor do
monumento. Péchase o número cunha breve nota de agradecento da Academia a todas as institucións colaboradoras asinada por
F. M. M.

Boletín Galego de Literatura
(ISSN: 0214-9117/DL: C-641-1989)
Revista cunha periodicidade semestral dirixida por Anxo Tarrío Varela dende a súa aparición en 1989. Trátase dunha publicación da
Universidade de Santiago de Compostela subvencionada pola Xunta de Galicia e na que colabora o Ámbito Cultural/El Corte Inglés.
No seu Consello Científico figuran catedráticos de universidades de todo o mundo. Cada volume vai ilustrado por un fotógrafo ou por
un artista gráfico. Sen cambios no Consello Científico nin tampouco no Redactor e Corrector, chegou ás nosas mans durante o ano
2001 o número 25, correspondente ao primeiro semestre deste ano. Coas seccións habituais, inclúe estudios de Xosé Manuel Dasilva
sobre a relación de Eladio Rodríguez sobre

o manifesto vangardista ¡Máis alá!; de Santiago Gutiérrez García sobre un dos lais da Bretaña e a súa adscrición a un dos ciclos
en prosa; así como unha cronoloxía e proposta de periodización de Manuel F. Vieites. En canto á sección de “Notas”, contén
traballos de Carlos Alhegue Leira sobre narrativa galega contemporánea, de Luciano Rodríguez sobre a relación de García
Lorca con Galicia, ademais de dous artigos sobre aspectos de literatura en lingua inglesa. Os “Documentos”, máis numerosos
que en anteriores números do Boletín Galego de Literatura, inclúen cartas de Carmen Muñoz, un pregón non pronunciado de
Otero Pedrayo, ademais dun relato en castelán de Álvaro Cunqueiro. Na sección “Encontros” figura a entrevista realizada por
Arturo Casas a Jüri Talvet en Compostela. Finalmente, ademais das recensións na sección de “Libros”, aparece a sección de
“Creación” con textos de Ánxeles Penas e Xosé Antonio Perozo. Todos os artigos aparecen nos apartados correspondentes
deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Xavier Castro R., “Unha revista clásica”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 67, 11 marzo, p. 10
Infórmase da aparición dun novo número do Boletín Galego de Literatura. Lóuvase o labor do director, Anxo Tarrío, polo lugar
central que, dentro da producción en galego, ocupa esta publicacion. Así mesmo, infórmase do contido deste número,
salientando a colaboración dos investigadores María José Olaziregi, Xulio Pardo e Andrés Pociña, e dos poetas Miguel Anxo Fernán Vello e Román Raña Lama.
- Xavier Castro R., “Boletín galego”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 106, 5 decembro 2001, p. 4.
Dáse conta da publicación do número 25 desta revista, loa o traballo do seu equipo redactor e coméntase que nesta ocasión está
ilustrada polo pintor Antón Pulido. Despois analízase o contido de tres dos traballos incluídos: “Ciclos en prosa e a materia de
Bretaña na Península Ibérica”, de Santiago Gutiérrez; “Cronoloxía e temporalidade da literatura dramática galega”, de Manuel
Vieites; e a análise do manifesto “¡Máis alá!” a cargo de Xosé Manuel Dasilva. Remátase mencionando as notas e as recensións
que inclúe este volume.
- Xulio Valcárcel, “Autopoética de Ánxeles Penas”, El Ideal Gallego, “La Galería”, 30 decembro 2001, p. 4.

Coméntase a faceta poética de Ánxeles Penas e faise mención dos seus libros, dos seus premios e das súas traduccións.
Ademais saliéntase a autopoética que vén de publicar no Boletín Galego de Literatura e reprodúcense algúns anacos desta,
sinalando que “entra con sabedoría en criterios conceptuais”, facendo unha autopoética dende a condición feminina que
considera moi interesante.

Boletín da Real Academia
(ISBN: 84-87987-24-9/DL: C-743-2000)
Vinte anos despois de que se publicara o nº 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 renóvase a súa publicación co título Boletín da
Real Academia Galega, e seguindo a numeración iniciada no ano 1906. No ano 2001 publicou o seu número 362 con formato
libro e que presenta a novidade da cor nas capas. Trátase dunha entrega coordinada por Xosé Ramón Barreiro Fernández e
Xesús Alonso Montero, e coeditado pola Fundación Rodríguez Iglesias e Hércules de Ediciones SA, ademais da propia RAG.
Ábrese este volume cunha presentación na que se describe o contido, centrado en tres autores intimamente vencellados coa
institución académica; Eladio Rodríguez González, Manuel Curros Enríquez e Xosé Fontenla Leal. Tamén se informa da
intención da RAG de ir dando a coñecer os “textos inéditos que obran na institución” a través das páxinas dunha revista titulada
Letras da Academia, propósito ao que dá comezo a publicación neste número dun texto medieval a cargo de Ferro Ruibal.
Inclúese, ademais, un soneto de X. C. Gómez Alfaro dedicado a Eladio Rodríguez, unha crónica da actividade académica no
ano anterior, un manifesto á prensa reclamando un aumento dos índices de uso da nosa lingua nos medios de comunicación e,
finalmente, un apéndice no que figuran os estatutos e o regulamento de Réxime Interno da devandita institución. Os artigos
asinados describímolos no apartado correspondente deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Ramón Nicolás, “O sesquicentenario de Curros”, Guía dos libros novos, nº 34, novembro 2001, pp. 30-31.
Nicolás afirma que o congreso que se celebrou en Celanova ao facérense cento cincuenta anos do nacemento de Curros serviu
para coñecer mellor a súa obra e para promover un bo número de publicacións. Comenta que o número 362 do Boletín da Real
Academia Galega incúe traballos de Alonso Montero, Barreiro Fernández, López-Casanova e Dobarro, e que vén de aparecer a
edición facsimilar do número 254, dedicado á inauguración do monumento a Curros de Asorey. Así mesmo, cita outros
facsímiles recentemente aparecidos: os textos de A coroación de Curros en 1904, o poema “Ao pobo coruñés”, as dúas poesías
que Curros dedicou a Rosalía e Os tres poemas premiados en 1877 no Certame de Ourense, os dous últimos acompañados de
estudios de Alonso Montero, a quen se sinala como promotor e animador de case todas estas publicacións e actos sobre o poeta
de Celanova. Tamén menciona a saída de 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez, a reedición de A Virxe do Cristal e a
publicación polo Consello da Cultura Galega do estudio de Benito Montero Prego sobre O proceso penal a Manuel Curros
Enríquez.

Bululú. A revista dos títeres
(DL: C-767-2001)
No verán de 2001 o Centro de Documentación das Artes Escénicas (IGAEM) editou o primeiro número desta revista. No seu
primeiro editorial os directores Mar Nogueira e Jorge Rey expoñen como fundamental obxectivo “crear un espacio de
divulgación para o mundo dos títeres no que teñan cabida tanto os temas de investigación, como os de opinión e mesmo de
difusión”. Conta esta revista cun Consello de Redacción formado por Patricia López, Lucía Ansemil, María Ríos, Aurelia
Fernández, Carmen Domech e Francisco Cambreiro, aos que se lle uniu no segundo número Carolina Méndez e Ana Miragaya.
Estructúrase nas seguintes seccións: “Estreas”, “Axenda”, “Vozvoces”, “A Personaxe”, “A cabeza encanta”, “Entrevistas”,
“Publicacións” e “Anexo”, no que se trascribe castelán todo o que contén a revista. No seu primeiro ano sacou do prelo dous
número, o 0 que se corresponde co verán de 2001 e o 1 que é do outono. No primeiro número conta cunhas presentacións
institucionais, un sumario e, a seguir, están os apartados que acollen artigos asinados entre os que se intercalan “A cabeza
encantada”, que recolle unha reportaxe sobre o teatro de títeres chinés; información sobre a Sala de Títeres Sant Yago e a súa
programación e publicacións; ou as seccións dedicadas a atender diferentes aspectos relacionados cos títeres nas comunidades
de Cataluña e o País Vasco, ademais dunha ampla información sobre o Festival de Títeres de Santiago na que se atende á
traxectoria, ás compañías participantes e á programación xeral. Os artigos asinados que aparecen nesta primeira entrega son:
“Un centro de Documentación para os títeres galegos”, de Mar Nogueira; “O engado dun persoeiro”, de Xaime Iglesias
González e “O encontro con Barriga Verde”, de Rafael Vázquez. No segundo número, ademais das seccións presentes no
anterior

aparece unha nova titulada “Mirando polo buraco”, na que se atende á creación, construcción e posta en escena dun espectáculo
que anuncian en tres entregas. Nas estreas dáse conta da obra El-rei Artur a a abominable dama, da Compañía Cachirulo; logo
séguelle o artigo de Jorge Rey “O que vimos en Redondela”, para en “Vozvoces” recoller unha escolma de textos nos que se fai
referencia ao Bululú, mesmo do cancioneiro galego. Tamén se atende ao teatro de títeres tailandés, ao Festival de Títeres de
Santiago de Compostela ou ás actividades da Sala Sant Yago. Nas entrevistas reprodúcense as conversas con Sebastián Vergés,
un titiriteiro barcelonés, e con Paz Tatay, titiriteira madrileña; tamén se fai unha achega á colección de bonecos do instituto do
Teatro de Barcelona, ás novidades editoriais e aos fondos da Biblioteca do Centro de Documentación do IGAEM. Pecha o
número o correspondente anexo ca traducción ao castelán de todo o anterior. Todos os artigos referentes ao teatro galego
aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- E. P., “Bulubú’, a primeira revista de España especializada no teatro de marionetas”, O Correo Galego, “AFA”, 11 xullo
2001, p. 31.

Dáse conta da presentación desta revista, da que se resalta que é a única publicación española de teatro de monicreques.
Indícase tamén o seu carácter bianual e que xorde da colaboración entre a Sala Sant-Yago de Compostela e o Instituto Galego
das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM).
- C. R. “Nace a revista ‘bululú’ e o Centro de Documentación de Títeres”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 88, 5
agosto 2001, p. 1.

Sinala que o IGAEM vén de publicar o número cero desta revista para compensar o inxusto tratamento que ten recibido
o teatro de títeres. Apunta que está codirixida por Mar Nogueira e Jorge Rey e que aborda dende as técnicas específicas ata a
análise de situacións e das problemáticas do teatro de títeres, así como a súa relación co resto das artes, o ensino e as novas
tecnoloxías. Explica que esta publicación toma o nome dese titiriteiro nómada que convertía a súa capa en retablo de
representacións e dá conta dos contidos deste número inaugural. Por último, salienta que o nacemento desta revista coincide coa
posta en funcionamento do Centro de Documentación de Títeres, integrado no Centro de Documentación do IGAEM.
- M. Beceiro, “El chino Yeung abre mañana el festival de títeres, que reúne a catorce compañías”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 30 setembro 2001, p. 9.
Ver VIº Festival internacional de títeres de Santiago de Compostela no apartado VII. 3. 2. 1 deste Informe.

-M. L. Clemente, “Bululú’, una revista pionera, editada por organismos gallegos”, Galicia en el Mundo, nº 448, 29 outubro
2001-4 novembro 2001, p. 25.
Indícase que esta revista, pioneira no ámbito estatal en centrarse no mundo dos títeres, foi presentada polos seus responsábeis
no IIº Salón do Libro Teatral Español e Iberoamericano. Coméntase que o número cero saíu no verán e indícanse os seus
contidos: artigos, reportaxes, entrevistas e apartados que serán habituais (axenda, novidades editoriais e espacios para cuestións
técnicas ou de produción).

Casahamlet
(DL: C-1152-1999)
Revista anual de teatro, dirixida por Francisco Pillado Mayor, que botou a andar en 1999 co apoio da Deputación Provincial da
Coruña. No seu Consello de Redacción figuran Santiago Fernández, Manuel Lourenzo e Xesús Pisón. En maio de 2001
publicouse o número 3, que está dedicado a homenaxear á actriz galega María Casares. Estructúrase en catro seccións:
“Editorial”, “Colaboracións”, “Creación” e “Documentación”. O apartado de colaboracións ábrese cun artigo de Xosé R.
Barreiro sobre “Os Casares e A Coruña”, ao que lle segue un breve percorrido polo “Teatro galego na II República” a cargo de
Laura Tato. Logo, recolle unha entrevista que Manuel Rivas lle fixo a María Casares en 1995 para o xornal El País; Luís
Seoane retrata á artista e Patrick Alvarez en “A nosa veciña de La Vergne” refírese a cómo a vía a xente de Alloue. Remata a
sección Manuel Lourenzo con dúas colaboracións: “O exilio e o reino (impresións dunha visita a La Vergne)” e “Proxecto de
Vèronique Charrier para a Maison du Comédien Maria Casares”. En “Creación” Manuel Lourenzo, Xesús Pisón e Miguel Anxo
Fernán-Vello ofrecen tres brevísimas pezas baixo o nome de “O can, o libro e o espello. Misterio Charentés”, nas que todo o
protagonismo é para a actriz galega. A revista péchase co apartado de “Documentación” no que, ademais de acoller unha serie
de recortes xornalísticos que informan da morte de María Casares, Arantxa Estévez traza unha sucinta cronoloxía desta. Os
artigos relacionados co teatro galego están descritos no apartado correspondente deste Informe.

Referencias varias:
-A. I. S., “Presentación del nuevo número de la revista Casahamlet en Bendaña”, El Correo Gallego, “Así está el Patio”, 29
xuño 2001, p. 23.
Dá conta da presentación do terceiro número da revista na Fundación Granell de Santiago e que está dedicado a María Casares.
Sinala todas as colaboracións que se recollen nela e entre as que aparecen a de Xosé Ramón Barreiro, Laura Tato, Manuel
Rivas ou Miguel Anxo Fernán-Vello. Do mesmo xeito, anuncia que na presentación do número terá lugar unha dramatización
dalgúns textos recollidos na revista. Remata facéndose eco doutros actos culturais a celebrar en Santiago como o Foro da
Cultura ou a proposta de teatro de fóra de Galicia.

Clave Orión
(ISSN: 1135-741X/DL: C-884-95)
Revista literaria que principiou a súa andaina no seo da publicación Nordés (números 19-20, outubro 1993) cando saíu á rúa o
número Alfa. A súa traxectoria independente deu comezo en 1995 co número 1 e baixo a dirección da poetisa Luz Pozo Garza,
que se mantivo á fronte da revista ata 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, que estiveron ao
coidado de Natalia Regueiro e que están dedicados a Uxío Novoneyra e mais a Manuel María. No que é de interese para a
literatura galega, cómpre comezar pola sección “O faro extraviado”, que acolle os poemas dedicados a Novoneyra de Manuel
María, Manuel Álvarez Torneiro, Salvador García Bodaño, Xosé María Álvarez Cáccamo, Manuel Xosé Neira e Moncho
Regueira. En “Donas da palabra” inclúense composicións poéticas de Luz PozoGarza, Úrsula Heinze de Lorenzo (en traducción
para o galego de Ramón Lorenzo), Pura Vázquez, Clementina Vidal, Maruxa Olavide, Olga Patiño Nogueira e María Jesús
Payo Boullosa, ademais dunha prosa poética de Carme Blanco e o artigo “Galicia e Puerto Rico dende a Torre da Literatura”,
de María Sara Fernández. No apartado “Homenaxe a Igor Ivanov”, dous poemas de Xavier Rodríguez Baixeras acompáñanse
da súa traducción para o ruso de M. Kviatkóvskaia, mentres que en “Meendinho” aparecen os traballos “Valente e a
proliferación das marxes”, de Claudio Rodríguez Fer; “Notas para unha poética de Eduardo Moreiras”, de Andrés Pociña; “O
diálogo infinito”, de Pozo Garza; “Nas irradiacións do Lume vital de Claudio Rodríguez Fer”, de Natalia Regueiro; e “Unha
lectura dende Celanova de Pensa Nao”, de Xoán Carlos Domínguez Alberte. A seguir, “Mensura” ábrese cun relato de Andrés
Pociña e complétase cos

textos poéticos de Maximino Cacheiro Varela, Manuel Vidal Villaverde, Juan Abeleira, Pedro Enríquez e do propio Pociña. En
“Versión”, que nesta ocasión se dedica a Manuel María, tradúcense varios poemas do poeta chairego ao alemán e ao inglés por
parte de Susana Pedro; Vera Miller e Sascha Kafitz encárganse de traducir ao alemán poemas de Xosé María Álvarez Cáccamo
e Pozo Garza; e, finalmente, Rosa María Gómez Pato verque para a nosa lingua un conto da alemana Christine Brückner tras
ofrecer algunhas notas biográficas da escritora nunha introducción. A continuación, a directora da revista asina novamente dúas
poesías en “Iwerddon”, que tamén acolle un poema en inglés de Dana Mónica. A sección “Paradiso” inclúe, pola súa banda,
unha composición manuscrita en castelán de Eduardo Moreiras; e en “A pluma na man” Pozo Garza transcribe manuscritos
inéditos que Novoneyra lle dedicou en 1950 en lingua castelá. Para rematar, Aurora López é responsábel do artigo “Unha
canción con letra de Eduardo Moreiras”, que pon en antecedentes ao lector sobre o poema “A fontenla pura” do devandito
escritor, que ela mesma musica con arranxos de Teresa Luján nunha partitura que fecha este volume.

Recensións e referencias varias:
Manuel Vidal Villaverde, “Cavilando”, Atlántico Diario, “Opinión”, 16 xuño 2001, p. 3.

M. V. V., “Clave Orión”, Atlántico Diario, “La Revista. Crítica”, 24 xuño 2001, p. 50.

Despois de reflexionar sobre a inexistencia do tempo o articulista fai unha breve referencia á saída dun novo número da revista
Clave Orión que dirixe Luz pozo Garza.

Anúnciase a nova saída da revista Clave Orión, cun número en homenaxe a Uxío Novoneyra e Manuel María e detállase que
presenta traballos de Claudio Rodríguez Fer, Manuel María, María Lopo ou Domínguez Alberte, entre outros.

Dorna. Expresión Poética Galega
(ISSN: 0213-3806/DL: C- 94-1982)
Publicación que comezou a súa andaina como revista poética o 17 de maio de 1981, baixo a coordinación de Luís G. 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 compoñen o Comité de Redacción,
mentres que Ramón Lourenzo ocupa o posto de Director. Nos últimos anos ten unha periodicidade anual, facendo coincidir a
saída do seu número coa celebración do Día das Letras Galegas. No ano 2001 sacou do prelo o número 27 que presenta catro
seccións: “Creación”, “Voces cruzadas”, “Voces de fóra” e “Caderno da crítica”. Por orde de aparición atopamos: “Creación”,
onde se inclúen poemas de Juan Blanco, Xavier Campos López, Ramón Caride Ogando, Xosé Díaz, Francisco Domínguez
Romero, Xosé Fernández Ferreiro, Toni García Arias, María Lado, Xavier Lama, Miguel Louzao, Franck Meyer, Eva Moreda,
Manuel Xosé Neira, Emma Pedreira, Santiago Prol, Xavier Queipo, Baldo Ramos (autor das ilustracións que aparecen neste
número), Raúl Rodríguez del Río, R. M. A., Daniel Salgado, Carlos Solla e Caíno Vasconcellos, mentres que os textos en prosa
son de Coromoto, Beatriz Dacosta Molanes, Esperanza Mariño Davila, María Xesús Nogueira, Xavier Lama e unha peza teatral
de Euloxio R. Ruibal. A seguir, aparece “Verbas cruzadas”, onde se reproduce unha entrevista feita por Ana Romaní e Daniel
Loncán a Chus Pato con motivo da publicación do seu poemario m-Talá (2000) para o programa radiofónico

Diario Cultural. Segue a sección titulada “Voces de fóra” onde aparece unha breve biobibliografía de T. S. Eliot, seguida dun
estudio titulado “A tradición e o talento individual” incluído na súa obra Selected Essays (1969), en traducción de Inma López
Silva, seguido dun poema de Rajvinder Singh en alemán e galego titulado “¿É que eu non son un galego?, traducido por Ramón
Lorenzo e precedido dunha pequena presentación do autor. Finlamente, en “Caderno da crítica” aparecen os artigos de Xosé
Anxo García López, María Xesús Nogueira, Inmaculada Otero Varela e Teresa Seara, que son descritos no apartado V. 4 deste
Informe.

Enclave
Publicación que aparece como voceira de Esquerda Nacionalista e que conta con subtítulo de “Revista galega de política e
pensamento”. Está coordinada por Manuel Portas Fernández. A súa periodicidade é irregular. Así, en 1998 publicou tres
números e en 1999 só un. Pola súa banda, no 2000 non tirou do prelo ningún número. A partir de 1999 cambiou o seu formato
de cuartilla a A4. Os contidos figuran estructurados nos seguintes apartados: “Editorial”, “Entrevista”, “Libros”,
“Colaboracións”, “Humor” e “Criación”. No número que saíu do prelo no ano 2001 aparece un artigo de Luísa Villalta, “A
cultura galega ante a dobre globalización”, dentro da sección “Colaboracións” no que reflexiona sobre a globalización, a cultura
galega e o papel desempeñado polo “Foro da Cultura Galega”. Asemade en “Criación” reprodúcense as últimas composicións
poéticas de Enma Couceiro, dous poemas acompañados de dúas ilustracións de Olaia Torres e de María Braxe. No primeiro, sen
título, reflexiónase sobre a poesía e o poder do poeta, mentres que no segundo, titulado “O gladiador”, desenvólvese un diálogo
con Lino no que se recoñecen os méritos deste interlecutor.

Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián
(ISSN: 1131-6519/DL: 80-1977)
Publicación bimestral de pensamento cristián que, baixo a dirección de Andrés Torres Queiruga, comezou a súa andaina en
xaneiro de 1977. No ano 2001, como ocorre dende os seus comezos, publicáronse cinco números. No número 121 (xaneirofebreiro) atopamos un artigo de Xoán Bernárdez Vilar titulado “¿Terceiro milenio?”, na súa habitual “Rolda de cultura”; dúas
recensións, unha de Engracia Vidal Estévez sobre Galicia 2020 e outra de Andrés Torres Queiruga sobre Ledicia. Unha loita
contra o desánimo, da autoría de Cristina Amenedo. Para rematar, atopamos a habitual sección de Engracia Vidal, “Libros
chegados á redacción”. No número 122 (marzo-abril) temos un artigo de Teresa Monteagudo titulado “Eladio Rodríguez
González, unha vida e unha obra solidarias”; a “Rolda de cultura”, de Xoán Bernárdez Vilar, titulada “Baiona e o rei Afonso”; a
recensión da obra A saga da illa sen noite, de Bernárdez Vilar, da man de Engracia Vidal e os “Libros chegados á redacción”,
tamén de Engracia Vidal. O número 123 (maio-xuño) inclúe a “Rolda de cultura”, de Bernárdez Vilar, titulada “A precariedade
de certas riquezas”; a recensión da obra de Camilo Fernández Valdehorras, Breviario enciclopédico. Letras, historias e
tradicións populares de Galicia, da man de Mª Teresa Monteagudo Cabaleiro e a habitual sección de Engracia Vidal Estévez,
“Libros chegados á redacción”. No número 124 (outubro-novembro) Xoán Bernárdez Vilar ofrece a súa habitual “Rolda de
cultura”, titulada “Dúas pequenas consultas”; contamos coa recensión da obra de Xosé Luís Rivas Cruz e Baldomero Iglesias,
Contos, Coplas e Romances de Cego (II), a cargo de Xesús Mato Mato e a recensión do volume titulado Manuel María, da man
de Alfonso Blanco Torrado. Por último, no número 125 (novembro-decembro) temos a habitual “Rolda de cultura” de Xoán
Bernárdez Vilar, titulada

“Falemos hoxe de moedas”; a recensión da Obra completa. Poemas e outros escritos, de Xosé Manuel Cabada Vázquez, da
man de Andrés Torres Queiruga e, para rematar, a sección de Engracia Vidal Estévez, “Libros chegados á redacción”. Todos os
artigos referidos á literatura galega aparecen descritos nos respectivos apartados deste Informe.

Recensións e referencias varias:
-M. Quintáns S., “Eladio Rodríguez González en ‘Encrucillada”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 80, 10 xuño
2001, p. 4.
Indícanse os títulos dalgúns artigos do número correspondente a marzo-abril 2001 desta revista, para centrarse no de Teresa
Monteagudo que trata sobre a compoñente relixiosa e solidaria de Eladio Rodríguez e a súa plasmación na súa obra poética e
lexicográfica. En xeral, opina que o estudio é rigoroso, sen embargo discrepa coa autora no feito de crer que a solidariedade é
un aspecto máis dos cristiáns, e non dúas cousas independentes como as considera Monteagudo.
-Manuel Dourado Deira, “Dublín: Conferencia Internacional sobre a ordenación feminina”, O Correo Galego, “Ardentía”, 27
outubro 2001, p. 2.

O autor indica que a revista Encrucillada vai facer 25 anos a comezos de 2002. Subliña que esa publicación foi e é incómoda
para a xerarquía polos temas que formula, como pode ser o do último número (124), en que se aborda a cuestión do sacerdocio
feminino. A maioría do artigo é unha reflexión a este respecto.
- Manuel Dourado Deira, “Encrucillada: XVI Foro de Relixión e Cultura en Galicia”, O Correo Galego, “Ardentía”, 3
novembro 2001, p. 2.
O autor, que se recoñece parte integrante da revista Encrucillada, enxalza neste artigo os valores da cultura e das relixións “ben
entendidas” e anuncia que o día 10 de novembro se celebrará o XVIº Foro de Relixión e Cultura propiciado por esta
publicación. Sinala despois o programa de actos para esa xornada.

Escaramuza
(DL: 738-1997)
Revista trimestral creada pola Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena no ano 1997 e coordinada por Celso
Parada. Conta co patrocinio da AISGE (Actores e Intérpretes, Sociedad de Gestión de España) e coa colaboración do Instituto
Galego das Artes e da Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Trátase dunha
publicación dedicada ao mundo do teatro que conta cunha serie de sección fixas: “Humor”, “Laboral”, “Eventos”, “Teatranet”,
“Aprenda teatro”, “Informes”, “Revista” e “Versículos picantes”, así como con artigos de opinión, entrevistas e debates que
varían en cada número. No ano 2001 publicáronse tres números, que corresponden á primavera (nº 9), verán (nº 10) e outono
(nº 11). No primeiro aparecen os artigos de Noemí Pazó “Unha fiestra entre o mar e a morte, de Olalla Sánchez Pintos e Santi
Prego “Miguel Varela/Xosé Bonome. Dous actores que tiveron relación co mar” e de Manuel F. Vieites “Falando de nós”,
mentres que no número 10 aparece o artigo de Santi Prego, “Off-Feira. Hai máis vida máis alá do IGAEM”. Todos os artigos
referidos á literatura galega aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

Fadamorgana
(ISSN: 1575-9520 / DL- C-670-1999)
Esta publicación nace no ano 1999 co obxectivo de encher certos baleiros de información entre os encargados de achegar os
rapaces á lectura e ao libro, en canto á crítica, estudio e reflexión sobre os camiños que se van trazando, e os baleiros de estar
cabo das restantes produccións literarias. Está dirixida por Xosé A. Neira Cruz e conta cun Consello de Redacción formado por
Marilar Aleixandre, Xabier Cid, Xabier P. Docampo, Agustín Fernández Paz, Xosé Victorio Nogueira, Cristina Novoa,
Magdalena de Rojas, Pilar Sampedro, Gloria Sánchez e Miguel Vázquez Freire. Nesta ocasión, o número que se publicou foi o
7, que corresponde ao período de inverno 2000/2001. Como xa é costume, ábrese co apartado “fadario”, no que se recolle un
texto alusivo ás fadas e, en concreto, á fada Morgana e co denominado “o ilustrador”, que está dedicado a Kiko Dasilva. A
seguir, están os apartados “despezas”, que recolle diferentes noticias relacionadas coa literatura infantil e xuvenil, e
“entrevista”, que reproduce unha conversa de Xabier Etxaniz e Manu López con Patxi Zubizarreta que, á súa vez, acompañan
dun artigo referente á obra deste autor vasco. De igual modo, recóllese nun apartado tamén denominado “entrevista”, a que
Xosé A. Neira Cruz presenta baixo o título de “Xabier P. Docampo. O narrador antigo”, á que lle segue un artigo relacionado
coa súa obra da autoría de María Jesús Fernández, “Xabier P. Docampo: na busca das palabras que axudan a contruír o mundo”.
A continuación, atópanse os artigos que conforman o apartado monográfico presentado baixo o título de “Novelas para
[sobre]vivir aventuras”: “Falamos de ler”, de Juan Farias; “A aventura de ler aventuras”, de Emilio Pascual; “A necesidade da
aventura para vivir”, de Paco Martín; “Viaxe entre todos”, de Xavier Alcalá; “Aventuras e desventuras da novela”, de Marilar
Aleixandre, “¿Por que

escribir sobre piratas?”, de Xosé Miranda; “Fantasía científica: a aventura do futuro”, de Ramón Caride Ogando; “Narrativa de
aventuras: heroes, efectos especiais e cibermundos”, de Inma López Silva; e “Aventuras made in Galicia”, de Alexandra
Cabaleiro. Séguelle o apartado “novidades”, no que se recollen unha serie de pequenas recensións sobre obras de literatura
infantil e xuvenil en galego, estas aparecen por tramos de idade, portugués, catalán, vasco, grego e danés, e sobre “materiais”.
Conclúese co de “adiantos”, no que de novo se ofrecen noticias sobre a literatura para os máis novos, e co “diario de morgana”,
no que Lupe Gómez escribe sobre as fadas. Todos os artigos referentes á literatura infantil e xuvenil en galego aparecen
descritos nos diferentes subapartados do apartado VII deste Informe.

FerrolAnálisis
(DL: C-1106-1990/ISSN: 1576-4540)
Revista que botou a andar no ano 1990 cando saíu o seu primeiro número, que se correspondía co mes de setembro. Recibe o
patrocinio do Concello de Ferrol, Unión Fenosa, Izar, Fundación Caixa Galicia, Xunta de Galicia, Cámara Oficial de Comercio
e Deputación Provincial da Coruña e 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 ser trimestral,
malia que este obxectivo se truncou de seguido debido á falla 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 comezamos a atopar as primeiras referencias á
literatura galega. O seu director foi Germán Castro Tomé dende os inicios ata o ano 2000, cando pasa a ocupar a Presidencia de
Honra deixando a dirección en mans de Xulia Díaz Sixto, que conta tamén cun Consello de Redacción composto por Luís Mera
Naveiras, Xosé A. Ponte Far, Xaime Quintanilla Ulla, Mario Couceiro Bescos, Enrique Sanfiz Raposo e María Ares Sanmartín,
ademais de dous colaboradores do Consello de Redacción que son Fernando Bores Gamundi e Juan Seco Cabana. No ano 2001
ve a luz o número 16 no mes de xullo no que despois do Editorial asinado pola directora e presidenta do Clube de Prensa, Xulia
Díaz Sixto, no que chama a atención sobre este número como o máis voluminoso dos ata o de agora editados, aparecen artigos
dedicados aos máis diversos ámbitos da comarca ferrolá, con temas como a industria, a emigración, o fútbol ou a expresións
culturais, estructurados en seccións que levan por título “Ferrolterra”, “Galicia” e “Internacional”. No que á literatura galega se
refire aparece unha “Separata Especial” dedicada a traballos sobre Ricardo Carballo Calero con

artigos como: “Carvalho Calero e os xornalistas ferroláns”, de Germán Castro Tomé; “Madeira de carballo”, de Carmen
Blanco; “A poesía galega de Carvalho Calero”, de Miro Villar; “Pactos de lectura e conciencia histórica en Scórpio”, de
Inmaculada López Silva; “Sobre o teatro de Carvalho Calero”, de Euloxio R. Ruibal; “O exemplo de Carvalho Calero”, de
Borobó; e “Os inicios dun escritor”, de Xosé Mª Dobarro Paz. A sección titulada “Galicia” está dedicada a Castelao e nela
aparecen artigos sobre a súa traxectoria política ademais de: “Gloria a Castelao no 50 cabodano”, de Joaquim de Montezuma de
Carvalho e “A Academia Galega de 1895”, de Isabel Seoane. Todos estes artigos aparecen descritos no apartado
correspondente deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Armando Requeixo, “Voces dende Ferrol”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 60, 21 xaneiro 2001, p. 8.
Alúdese á publicación desta revista, “voceiro do Clube de Prensa de Ferrol, dende a súa fundación no 1990”, que acaba de
chegar ao décimo quinto número, baixo a dirección –nesta nova etapa– de Xulia Díaz Sixto. A seguir, cita os colaboradores
deste número, entre os que destacan X. Rubia, R. Ramos Ardá, J. Escrigas, G. Rocha Vigo, X. L. Armada Pita, F. Couce
Rodríguez, F. Alonso Fernández, M. Elena Francés, Ramón J. Sénder, J. Ruiz Guidaro, J. M. De Carvalho ou Q. Bores, entre
outros.

Festa da palabra silenciada. Publicación Galega Feminista
(ISSN: 1139-4854/DL: VG-241-1983)
Revista de periodicidade irregular, aínda que dende o ano 1995 se publica anualmente, que iniciou a súa andaina en 1983.
Trátase dunha revista de ideoloxía feminista, dirixida por María Xosé Queizán e deseñada por Margarita Ledo Andión, que
conta cun Consello de Redacción formado por Mónica Bar Cendón, María Xosé Queizán e Marga R. Marcuño, ademais dunha
ampla listaxe de colaboradores. No ano 1999 sacou do prelo o número 15, mentres que no ano 2000 non se publicou ningún
exemplar, sendo agora no ano 2001 cando se retoma a numeración e saca á luz o número 16, que conta cunha presentación de
María Xosé Queizán na que ademais de especificar os obxectivos que a revista tentou acadar dende o principio, sobrancea
tamén o feito de que esta fora o punto de encontro de mulleres moi novas e das veteranas, aproveitando as primeiras a tradición
e mestría que estableceron as veteranas, mentres que estas representan a innovación e renovación das mozas. Tamén se fai eco
das críticas nas que se salienta este papel da revista como “motor de cambio” e considera que o fenómeno do rexurdimento
poético feminino en Galicia é un feito asumido. Remata sinalando que no monográfico deste número se recolle unha escolma
que procura a representación de todas as poetisas que publicaron na revista. Ademais da sección “Monográfico”, no que se
recolle o artigo de Helena González “A Festa, viveiro de poetas”, tamén aparece “Temas varios”, na que se abordan cuestións
de actualidade relacionadas coa muller, e en “Crítica” inclúense os artigos de Anaír Rodríguez Rodríguez “Breve historia
feminista de la literatura española”, de Manuela Pena Santiago “O Gran Caderno, atroz xoia minimalista”, de Ana Romaní
“Rías de tinta”, de Teresa Seara “A descuberta do froito”, de Manuela Pena Santiago “A tradición innovadora de Ten o seu
punto a fresca

rosa”, de Dolores Vilavedra “Non volvas de Suso de Toro”, de Carmen Panero “A escrita a punto de cruz en Canon de alcoba
de Tununa Mercado”, de Carlos L. Bernárdez “Retratos de mulleres desde o exilio”, de María Xesús Nogueira “Concepción
Sanfiz Fernández” e de Mónica Bar Cendón “Catálogo de velenos, de Marilar Aleixandre”. Os artigos referidos á literatura
galega aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

O Gaiteiro de Lugo
(DL: OR-120/1965)
Con antecedentes que se remontan a mediados do século pasado, este calendario aparece por primeira vez con este título a partir
de 1927. Dende 1936 e, gracias á iniciativa de Filgueira Valverde, pasou a ser monolingüe en galego e acolleu nas súas páxinas
diversas colaboracións literarias e reproduccións de textos de autores clásicos da nosa literatura. O Gaiteiro de Lugo é un
calendario, relixioso, profético, astronómico, recreativo, patriótico, popular e barato, como di nos subtítulos, que mesmo se
acompaña dunha táboa de mareas. A súa andaina comeza na imprenta de Soto Freire en 1857 co nome de Calendario Gallego.
Está editado polo Servicio de Publicacións da Deputación Provincial de Lugo e ten unha periodicidade anual, vixente de outono
a outono. No número correspondente ao ano 2001 presenta como novidade catro ilustracións asinadas no pé por Noemí,
ademais do habitual material popular, con romances como “Un gaiteiro de festa”, de Caetano Arias López incluído en O
gaiteiro de Santalla (1912), “O romance de a Pasión” ou “A chegada a Belén”. Tamén aparecen reproducidas as lendas “Un
encanto na pedra da Arca” recollida xa na obra Pola vila na Pontenova editado pola Deputación Provincial de Lugo e “O
tributo das cen doncellas” recollida no Incio, ademais dos xa habituais refráns, contos, adiviñas e diverso material popular
esparexido por todo o calendario. Finalmente, aparecen dúas breves evocacións, sen asinar, dos poetas lugueses José Alonso
Trelles y Jarén (1887-1924) e de Uxío Novoneyra (1930-1999), facendo en ambos casos un repaso polas súas vidas e obras.

Galicien Magazin
Revista semestral editada pola Sociedade Galego-Alemana (SGA) e dirixida polo profesor Dieter Kremer que publicou o seu
primeiro número en abril do ano 1996. O Centro de Documentación de Galicia da Universidade de Trier é o encargado da súa
edición e distribúese gratuitamente entre tódolos membros da SGA. En Galicia atópase á venda nas librerías Cartabón e A Caixa
de Pandora de Vigo, Couceiro de Santiago, Torga de Ourense e Michelena de Pontevedra. O seu contido divídese nas seguintes
seccións principais: “Beiträge”, “Entrevistas”, “Varia”, “Aktivitäten”, “Examensarbeiten”, “Buchanzeigen” e “DeutschGalicische Gesellschaft”, nas que se inclúen informacións relacionadas sobre todo coa literatura e lingua galegas e coas
actividades do Galicien Zentrum de Trier. No ano 2001 publicáronse os números 11 (maio) e 12 (decembro). Dentro da sección
“Beiträge” do número 11, Catuxa López Pato fai unha introducción á figura do poeta de orixe xudeu-alemana Paul Celan e
entréganos traduccións inéditas ao galego dalgúns dos poemas recollidos en Die Niemandsrose feitas pola propia autora do
artigo. Segue unha reflexión de Montserrat Bascoy Lamelas sobre a escolma bilingüe As galiñas de vento, de Günter Grass. Jutta
Blaser recolle, a seguir, unha relación dos máis interesantes e importantes recursos na rede sobre a lingua galega. Cerra esta
sección a primeira entrega do estudio histórico de Raoul Meurer sobre o reinado suevo na Península Ibérica durante o século VI
e sobre as actas do primeiro concilio de Braga (561). Recóllese a continuación unha entrevista realizada por Nathalie Grischkat a
Domingo García Sabell. Na sección “Lektorate” dáse conta das actividades e das impresións dos catro lectores de galego
presentes nas universidades alemanas de Berlín, Heidelberg, Trier e Tübingen. Dentro de “Examensarbeiten”, Elke Schreiber
presenta algunhas reflexións sobre a situación sociolingüística de Galicia. Segue unha relación dos 38 lectorados de

galego que na actualidade existen nas universidades estranxeiras, cunha presentación das actividades desenvolvidas nalgúns
deles. Cerra este volume unha recensión sobre o Informe de literatura 1999, coordinado por Blanca-Ana Roig Rechou e
publicado polo Centro de Investigacións Ramón Piñeiro. Co número 12 celébrase o décimo aniversario da creación do
Galicien-Zentrum na universidade de Trier. Comeza o profesor Dieter Kremer cunha crónica sobre as actividades celebradas
nestes últimos dez anos, os proxectos desenvolvidos e os resultados acadados neles. Seguen as impresións de Ramón Lorenzo,
Mª Xesús Lama López, Marga Romero, Miguel Anxo Fernández, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Winfried Busse e M. Bascoy
sobre as súas estadías en Trier e as súas colaboracións con este centro galego. O apartado “Beiträge” está composto por catro
traballos. Os dous primeiros levan a sinatura de Ramón Lorenzo; no primeiro reproduce o relatorio de apertura que en 1991
sostivo co gallo da inauguración en Trier do centro de documentación “Dokumentationsstelle Galicien”; no seguinte fai unha
análise de toda a historia da lexicografía do galego, e detense especialmente no Diccionario Enciclopédico de Eladio
Rodríguez. Recóllese a continuación unha análise de Luís M. Calvo Salgado sobre as formas que os emigrantes tiñan nos anos
sesenta para chegar a Suíza; para este traballo baseouse nunha entrevista mantida cunha emigrante galega naquel país. Cerra o
apartado de “Beiträge” a segunda entrega de R. Meurer sobre o reino suevo na Península durante o século VI. Recóllense a
continuación tres entrevistas: na primeira delas, C. López conversa con X. L. Méndez Ferrín sobre política, literatura e,
especialmente, sobre No ventre do silencio, última obra publicada do autor; a segunda é unha entrevista realizada por N.
Grischkat ao xornalista e cronista Felipe Fernández Armesto; na terceira, Priska Maria Ballmaier fala con Paula de Lemos e
Marga do Val sobre a publicación poética conxunta Entre dunas. Esta última entrevista enlaza coas dúas recensións recollidas
en “Besprechungen”, ambas sobre a obra Entre dunas, a primeira realizada por P. M. Ballmaier e a segunda por M. Bascoy.

Inicia o apartado “Varia” unha reflexión de Mónica Góñez Silva sobre o que o Ano europeo das linguas 2001 supuxo para o
galego. É tamén autora do seguinte artigo, unha crónica da presencia da curtametraxe galega O meu nome, o meu mundo, de
Tomás Lijó e Carlos Meixide, no New York International Independent Film and Video Festival, e que se veu accidentada pola
falta de apoio institucional e polos acontecementos do 11 de setembro. Os dous artigos que cerran esta sección achégannos a
curiosidade do ollo estranxeiro ante a cultura galega: N. Grischkat fala da festa do boi en Allariz e Rieke Arndt dos hórreos.
Dentro de “Aktivitäten”, M. Góñez repasa os programas desenvolvidos durante o ano 2001 no Galicien-Zentrum de Trier.
“Dokumentation” recolle unha relación de tódalas actividades realizadas neste Centro dende finais do ano 1997 ata finais do
2001, e unha lista de tódalas publicacións do Centro dende a súa existencia. Para poñer fin a este número conmemorativo,
“Publikationen” recolle un sumario, dividido por seccións, de tódolos artigos aparecidos nos doce números ata agora publicados
da Galicien Magazin.

Grial
(ISSN: 0017-4181/DL: VG-99-1963)
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. Nunha
primeira etapa publicáronse 100 números subtitulados “Revista Galega de Cultura”. Logo asumiu a súa dirección Carlos
Casares, desaparecendo o subtítulo. Na segunda etapa continúase coa periodicidade trimestral. Durante
o ano 2001 esta revista mantivo a súa periodicidade trimestral e non modificou nin o cadro directivo nin o Consello de
Redacción. Os números que apareceron este ano foron os seguintes: o 149, correspondente aos meses de xaneiro, febreiro e
marzo; o 150, de abril, maio e xuño; o 151, correspondente a xullo, agosto e setembro; e o 152, pertencente aos meses de
outubro, novembro e decembro. O primeiro dos números deste ano leva o título de “Sobre a sociedade da cultura”, e entre os
diferentes artigos que tratan sobre este tema está o de Xan Bouzada Fernández, que analiza as políticas culturais de España,
entre elas a galega. O número 150 contén artigos referidos ao homenaxeado no Día das Letras Galegas, Eladio Rodríguez, dous
artigos referidos a Otero Pedrayo, un artigo de Ramón Piñeiro titulado “O galeguismo”, outro que trata sobre o teatro de Luís
Seoane e un de Salvador Giner sobre cuestións de ideoloxías. O volume correspondente ao terceiro trimestre, ademais de conter
artigos que versan sobre distintas cuestións como Nacións Unidas, a industria da cultura ou accións políticas, conta cunha
entrevista feita a José Ángel Valente pouco antes de morrer e cun artigo que pon de relevo o labor de Curros Enríquez como
traductor. Por último, o número 152, inclúe varios artigos que tratan sobre política, unha entrevista a Jean-François Botrel e
Victorino Pérez Prieto dedica

varias páxinas a analizar o pensamento de Ramón Otero Pedrayo. Ademais os catro números inclúen as sección de “Libros” e
“Rego da Cultura”, mentres que outras como “Imaxe” ou “Música” só aparecen nalgúns deles. Os artigos, entrevistas,
documentos e recensións sobre a literatura galega figuran descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- C. F., “La revista Grial sale a la calle en un intento de abrirse al público gallego”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 8 febreiro
2001, p. 25.
Alúdese á presentación do número 147 da revista Grial. A seguir, cítanse algúns dos traballos que aparecen no citado número
como algúns traballos inéditos de Murguía, cartas e “creacións literarias de Carvalho Calero ou “rigurosos estudios lingüísticos
de expertos como Bochmann”.
- Xosé Ramón Pena, “Unha nova entrega de Grial”, Guía dos libros novos, nº 26, “Revistas”, febreiro 2001, p. 31.

Indícase que o nº 147 da revista Grial glosa os aspectos da vida e obra de Manuel Murguía –con escritos de Ramón Villares,
Victoria A. Ruíz de Ojeda e Isabel Seoane– e mais de Ricardo Carvalho Calero, con artigos de Laura Tato e Serafín Alonso
Pintos.
- Francisco Castro, “Grial”, Atlántico Diario, “A crítica”, 30 decembro 2001, p. 13.
Dáse conta da presentación do número 151 da revista Grial. Despois destácase a longa existencia desta publicación e a súa
dedicación ao folclore galego. Tamén se comentan os contidos e a temática presente neste novo número. Finalízase destacando
algúns dos traballos desta publicación.
- Xosé Ramón Pena, “150 achegas de cultura”, Guía dos libros novos, nº 35, “Revistas”, decembro 2001, p. 31.

Antes de explicar a composición do número 150, felicita á revista por chegar a el. No referente á literatura galega cita a
recuperación por parte de Xosé Manuel Dasilva dunha conferencia e mais un artigo de Otero Pedrayo sobre Camões e a
colaboración de Xosé Manuel Salgado en torno a tres entrevistas realizadas ao autor de Trasalba por Johan Carballeira,
Francisco Fernández del Riego e Benjamín Vázquez Carballeira en 1930, 1955 e 1973, respectivamente. Non esquece
mencionar os textos dedicados a Eladio Rodríguez, homenaxeado no Día das Letras Galegas, por Alonso Montero, centrado
nun encontro que tiveron en 1943, e Antón Santamarina, arredor do seu diccionario.

Guía dos libros novos
(DL: C-1783/98)
Naceu en novembro de 1998 baixo a dirección de Xavier R. Madriñán. Ten carácter mensual. Preséntase en formato de xornal,
con papel tintado en ton sepia. A intención desta publicación é comentar e analizar criticamente as novidades que aparecen no
mercado en relación coas diversas áreas de coñecemento (literatura, antropoloxía, arquitectura e urbanismo, arte, ciencia e
tecnoloxía, ciencia política, cine, comunicación, ecoloxía e medio, economía, educación, estudios sociais, filosofía, historia,
informática e relixión). Estructúrase seguindo estas áreas e nalgúns números pode faltar algunha debido a que non se publique
nese mes libro ningún sobre esa temática e engádese a maiores unha destinada ao Día das Letras Galegas. Péchase cada un dos
números cunha ampla listaxe na contraportada de novidades editoriais. No ano 2001 sacou á luz once números, dende o 25 ata o
35, ambos inclusive que se corresponden con cada un dos meses do ano, a excepción de xullo e agosto que aparecen
concentrados nun só número. Mantén as súas seccións e contidos como ata o de agora con recensións de obras literarias de todos
os xéneros, que se poden consultar nas seccións correspondentes deste Informe, e tamén sobre obras de historia, antropoloxía,
filosofía, arte, relixión, economía, comunicación e tecnoloxía e cine.

InteresArte
(ISSN: 1139-0174/VG-270-1998)
Publicación concibida como revista divulgativa que trata distintos aspectos relativos á actualidade artística galega. Editada por
Galaxia, está dirixida por David Barro López e ten un Consello de Redacción formado por Ramón Castaño Fernández, José Manuel
Lens Braña, Agar Ledo Arias, Antonio García Borrazás e Yolanda López López. Contén diferentes seccións (“Arquitectura”, “Artes
Plásticas”, “Cine”, “Fotografía”, …), ademais da referida ao “Teatro” e á “Literatura”. Neste ano viron a luz dous números, o 10
correspondente á primavera e o 11 correspondente ao outono. No primeiro aparece un artigo de Josefa Beloso Gómez dedicado á
“Traxectoria literaria de Gonzalo Torrente Ballester” e outro a cargo de Ricardo Martínez-Conde dedicado a Cunqueiro, “Como dicía
Don Álvaro”. No segundo recóllese un especial de Elena Dopazo Paradela sobre a “Literatura portuguesa. Un coñecemento
descoñecido”, e un breve artigo de Patricia García Galdo titulado “Fabulacións”. Todos eles poden ser consultados nos
correspondentes apartados deste

Informe.

El Liceo
(DL: OU-97-99)
Publicación bianual editada polo Liceo Recreo Ourensán que comezou a súa andaina en maio de 1999 ao saír o seu número
cero. Está dirixida por Francisco G. Sarria e naceu como herdeira do efémero xornal El eco del Liceo (1870) que fora publicado
por esta mesma sociedade e que actualmente está dirixida por José Carlos Martínez-Pedrayo García. No seu número inaugural
sinálase que pretende recuperar unha parte da súa historia e amosar aos seus seus socios e á sociedade de Ourense en xeral o seu
quefacer diario así como os eventos máis sobranceiros que acolle. Durante o ano 2001 saíron os números 3 –xaneiro– e 4 –
setembro. Na revista aparecen reflectidos os actos culturais máis salientábeis que teñen lugar ou que están organizados por esta
institución ourensá: presentacións de libros, encontros literarios, coloquios, entrega de premios, exposicións, etc., e inclúe
tamén diversas colaboracións relacionadas coa literatura galega. O número 3 presenta tres artigos “De cea co Liceo” de Marcos
Valcárcel, “Valentín Lamas Carvajal: a rúa do Liceo” de Rafael Adán e mais “Castelao en el Liceo” de Anselmo López Morais,
mentres que o número 4 contén “O Liceo e Curros Enríquez” de Rafael Adán. Todos estes artigos aparecen descritos nos
apartados correspondentes deste Informe.

Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación
(ISSN: 1130-6381 / DL: 885-1990)
Publicación semestral editada dende 1990 pola Biblioteca do Seminario Diocesano de Lugo baixo a dirección de Gonzalo Fraga
Vázquez e cun consello redactor formado por Manuel Castro Gay, Amador López Valcárcel, Nicandro Ares Vázquez, Ángel
Lorenzo Sánchez, Mº dolores Carmona Álvarez, Manuel Rodríguez Sánchez e Argimiro López Rivas. A revista conta con catro
seccións tituladas “Estudios”, “Comentarios”, “Text os”, onde se recollen traballos dedicados a diversas materias como historia,
toponimia, antropoloxía, en xeral relacionados coa historia de Lugo, e “Libros”, que informa sobre as novidades editoriais.
Neste ano publicáronse os números 22 e 23, que no que respecta á literatura galega, recollen comentarios sobre dúas obras
publicadas no ano 2000 en galego, o de Begoña Fernández González “Rodríguez Rivas, Ana María: Xosé Trapero Pardo. A
Crónica dun século” e o de Mª Montserrat López Vázquez “Francisco Vales Villamarín. I Poesía inédita e dispersa en galego.
II Poesía inédita e dispersa en castelán”, ambos descritos no apartado V. 4 deste Informe.

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
(ISSN: 1138-9664/DL: M. 18.263-1999)
Publicación da Universidade Complutense de Madrid, subvencionada pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de
Galicia, que comezou a súa andaina en 1998 cunha periodicidade anual. No ano 2001 segue mantendo o mesmo equipo
directivo, con Alonso Zamora Vicente como Presidente de Honra, Mª Josefa Postigo Aldeamil como Directora e Carmen Mejía
Ruiz como Subdirectora, ademais dun amplo Consello de Redacción conformado por persoas relacionadas coa propia
Universidade Complutense e outras de Sudamérica. Presenta as mesmas seccións de números anteriores: “Artigos”, “Crónica”,
“Creación”, “Traducción”, “Entrevista” e “Recensións”. Na primeira delas recolle os seguintes artigos referidos á literatura
galega: “Seis cregos escollidos (Versos divinos), poemario escrito por Juan Tizón Herreros, no exilio e no silencio, nos anos da
Guerra Civil”, de X. Alonso Montero; “O meu rompente”, de Alberto Avendaño; “A muller na obra poética de Luís Soane”, de
Xosé Anxo García López; “Os diccionarios de autoridades: a antoloxización lexicográfica da literatura galega”, de Xoán
González-Millán; “Símbolos y espacios en Labirinto de inverno de Fermín Bouza Álvarez”, de Mª Martínez Xoubanova;
“Estéticas da poesía galega e signos de ruptura. Unha nova ollada ao Grupo de Comunicación Poética Rompente”, de Carmen
Mejía; “Problemas de traducción poética: o exemplo de Cabanillas”, de Andrés Pociña; e “Xosé María Díaz Castro poeta de
preguerra”, de Armando Requeixo. Na sección “Crónica” atópanse “A cidade composta”, de Miguel García; “A memoria da
desmemoria”, de Ana Isabel e Mónica Hidalgo Mouriño; “La actividad cultural gallega en las publicaciones de 2000”, de Mª
Josefa Postigo e Carmen Blanco. Inclúense en “Creación” as composicións de Xavier Frías Conde, Susana González, L. M.
Luna, V. Veiguela, R.

Yáñez, Maite Dono, e E. Requejo. En traducción atopamos o traballo de Ricardo Trigo “María Maviñais”, traducido ao galego
por A. Acuña e J. M. Ribera. Aparece tamén unha sección titulada “Entrevista a Sabino Torres, poeta e editor” de Ricardo
Alcantarilla. No que respecta a recensións inclúense as seguintes: “Grupo de investigación Etnográfica “Chaira”: Polavila na
Pontenova. Lendas, contos e romances”, de J. L. Garrosa Gude; “Albert Robatto, M.: La Torre. Revista de la Universidad de
Puerto Rico. Literatura gallega”, de Mª S. Fernández; “Goretti Fariña: Nai e mais ninguén” de Irene Aragón; “Carlos Solla:
Mel de arañas” de Mª Xesús Nogueira; “Bordouxhe, M.: A muller de Gilles” de A. X. Pociña; “Unión Libre. Cadernos de vida
e culturas” de Mª Airas; “Novo, O.: O lume vital de Claudio Rodríguez Fer” de Fina Llorca; “Monteagudo, H., Castelao:
Defensa e Ilustración do idioma galego”, de V. Quintanar.

O mico
(DL: VG-888-2001)
Nace esta publicación bimestral “co único obxectivo de achegar as letras galegas ó cidadán”, segundo se pode ler na “Editorial”
do primeiro número (outubro-novembro, 2001). O equipo dirixido por Miguel Lorenzo e que conta con Alonso Pereira, Carlos
Vieitez, Uxía Priegue e Ana Paula Leite como colaboradores, defende a aposta polos autores non coñecidos á beira dos xa
consagrados e define as súas directrices dentro da obxectividade, a “subxectividade responsable” e a independencia. Neste
número inicial pódense ver as seguintes seccións: “Análise”, centrada neste caso no debate entre os topónimos Galicia/Galiza;
“Un libro, un home”, sobre O siñor Afranio, de Alonso Ríos, ocupando o espacio central; “Entrevistas”, a Fernández del Riego,
Marilar Aleixandre, Ramón Nicolás, Xurxo Borrazás e o editor Olegario Sotelo Blanco; “Crítica”, onde se analizan Covardes,
de María Xosé Porteiro; Livro de Tristán e Livro de Merlín, de P. Lorenzo e J. A. Souto; e O caderno, de X. López López; un
apartado dedicado á “literatura portuguesa” e outros dous de “Novidades”, con breves recensións das últimas publicacións, e
“Relatos”, aberto aos autores que decidan mandar as súas historias. A capa ten como motivo central a entrevista a Fernández del
Riego e na contracapa aparece o poema “A gata” da obra Animais animais (2001), de Juan Abeleira. No número 2 (decembroxaneiro) mantéñense as mesmas seccións, estando dedicada a de análise ao mito de Ulises; as entrevistas a Manuel Lourenzo,
M. Bragado, Vázquez Pintor, Rosa Brañas e Beatriz Dacosta; Aventuras de Alberte Quiñoi, de García Barros, no espacio central;
e a crítica aos libros de Francisco Castro, Arturo Lezcano, Luís E. Cabanela, Antonio Tovar e Marilar Aleixandre. A capa
céntrase en Vázquez Pintor e a contracapa ofrece o poema “Nouturnio” de Subversións (2001), de

Fran Alonso. Todos os artigos referidos á literatura galega aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

Referencias varias:
-E. P., “O presidente da RAG, Fernández del Riego, protagonista do primeiro número da revista literaria galega ‘O Mico”, El
Correo Gallego, “Cultura”, 4 outubro 2001, p. 68.
Anuncia a saída á rúa do primeiro número desta revista no que se inclúe unha entrevista a Francisco Fernández del Riego.
Sinala que no editorial se explicita que o obxectivo da publicación é achegar a literatura galega á xente de xeito atractivo.
Remata nomeando os contidos deste primeiro número.
- R. G., “Vázquez Pintor, critica el tedio de algunos nuevos poetas gallegos”, ABC, “Galicia”, 9 decembro 2001, p. 50.
Recolle as declaracións de Xosé Vázquez Pintor que se publicaron no segundo número da revista O Mico. A xuízo deste
escritor, na poesía galega actual cunde o aburrimento e o sistema educativo, incapaz de potenciar as capacidades lectora,
interpretativa e creadora e de axudar a conformar o lector de poesía. Tamén se reflicten as palabras de Vázquez Pintor en
relación á polémica xurdida trala emisión en TVE dunha reportaxe sobre o grupo teatral que el creou en Coiro (Cangas).

Ademais, cítanse outros contidos que ven a luz nesta revista, entre eles, entrevistas con Manuel Lourenzo, Manuel Bragado e
Rosa Brañas.

Microfisuras. Cadernos de pensamento e creación
(ISSN: 1137-747X/DL: VG-391-1997)
Revista de periodicidade trimestral editada en Vigo por Amando González e centrada fundamentalmente na reflexión sobre as artes
plásticas. Comezou a se publicar en 1997 cun Consello de Redacción integrado por Ignacio Castro, Amando González, Francisco
Jarauta e Antón Patiño. Inclúe artigos sobre a teoría da arte e cada número conta con ilustracións de diversos artistas, ademais de textos
poéticos e narrativos en galego. No ano 2001 publicáronse catro números, o 13 correspondente a xaneiro; o 14 a maio, o 15 a setembro
e o 16 a decembro. No primeiro, dedicado a “José Ángel Valente”, recóllense, acompañados de ilustracións de Eduardo Chillida,
poemas pertencentes a Cantigas de alén e

o texto “Palabra, libertad, memoria”, xunto con artigos dedicados á súa obra como poeta en castelán. No número 14 os artigos
xiran arredor de temas pictóricos co título “El color”. No 15, titulado “Exilios”, inclúense poemas de Alfonso Armada e un
artigo de Carlos L. Bernárdez sobre Lorenzo Varela. No 16, baixo o título “Arquitecturas”, os artigos abordan distintas
cuestións arquitectónicas e a colaboración poética corresponde a Roseana Murray. As colaboracións referidas á literatura galega
aparecen resumidas no apartado Publicacións en revistas deste Informe.

Moenia
(ISSN: 1137-2346/D. P.: LU.406/96)
Revista creada en 1995 e editada polo Servicio de Publicación e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de
Compostela. A súa periodicidade é anual. Céntrase na investigación lingüística e literaria, alternando volumes nos que se atende
a un e a outro terreo investigador. Durante o ano 2001 chegou a nós o seu número 6, correspondente ao ano 2000, no que se
presentan algúns traballos sobre a literatura. Distínguense tres seccións: “José Ángel Valente”, “Varia” e “Recensións”. O
volume iníciase cunha breve nota in memoriam de Rafael Lapesa asinada polo comité de redacción. Os artigos referidos á
literatura galega aparecen descritos no apartado correspondente ás Publicacións en revistas deste Informe.

Nós. Páxinas Gallegas do Diario da Cruña EL NOROESTE (1918-1919)
(ISBN: 84-453-3048-9).
Edición facsimilar do suplemento literario do xornal El Noroeste, fundado e dirixido por Eladio Rodríguez González entre 1918
e 1919. Vai precedido o facsímile por un amplo estudio de Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo no que repasan o
contexto hemerográfico das revistas literario-culturais galegas da segunda década do século XX, momento no que detectan a
aparición de máis de trescentas cabeceiras, fenómeno motivado segundo os estudiosos polo pulo experimentado polas
organizacións políticas e sindicais e onde aparecen nomes como Mi Tierra, La Centuria, Maruxa, Suevia, Nós ou A Gaita
Gallega, entre outras moitas. Do xornal coruñés El Noroeste, fundado en 1895 por José Lombardero y Franco, ofrecen unha
breve biografía, o mesmo que de Eladio Rodríguez, fundador e director do suplemento, e José García Acuña, responsábel do
xornal nos últimos anos. A seguir fíxanse no interese informativo das novas que recolle e fan un pormenorizado percorrido
polas súas seccións e os ámbitos das noticias, diferenciando entre as referidas a Galicia, as de carácter nacional e as
internacionais. Xa centrados no suplemento, comezan ofrecendo a ficha técnica na que ademais doutros datos de interese
recollen a nómina de todos os colaboradores dos vinteoito números localizados, fan unha caracterización externa atendendo a
aspectos como o directivo e administrativo, a datación e cronoloxía, a traxectoria da publicación, a estructura externa dos seus
números e seccións, fronte a unha caracterización interna na que se fixan na dirección e nas liñas programáticas que seguiu ao
longo dos seus números, nos contidos e seccións nas que estaban distribuídos: “Glosa”, “Pintores de almas”, “Cantigas novas”,
“Conto/Contos gallegos”, “De min pra vós”, “Himno”, “Balada”, “A voadora” e “O Catecismo do labrego”, para seguir cos

colaboradores, que clasifican en “textos de autores medievais”, “textos de autores do Rexurdimento e epígonos” e “autores non
galegos”, ademais de repasar os pseudónimos máis salientábeis. Dedícanlle tamén moita atención ao labor desenvolvido por
Eladio Rodríguez González tanto na prensa da época, na que colaborou en numerosos medios de toda Galicia, coma neste
suplemento, no que ademais de ser o director foi un dos seus colaboradores máis prolíficos. Remátase este estudio cunha
achega á lingua onde se destaca a novidade que supuña un suplemento monolingüe en galego e se compara con outros
suplementos posteriores, para pechar co repaso aos textos escolmados, que se dividen atendendo ao xénero de verso ou prosa e
ofrecendo as características sobranceiras de ambos.

Recensións e referencias varias:
- AFA, “Legado galeguista”, O Correo Galego, “AFA”, 19 abril 2001, p. 33.
Con motivo das Letras Galegas faise referencia á presentación de varias publicacións dedicadas a Eladio Rodríguez González
do Centro Ramón Piñeiro. Destácase a edición facsimilar do recortábel “Nós”, suplemento galego que aparecía no xornal El
Noroeste, dirixido por Eladio Rodríguez. Tamén se resalta o libro de ensaios A saudade nos poetas gallegos (2000), unha
escolma cunha cronografía de Teresa Monteagudo e cun traballo lexicográfico de Constantino García. Como complemento
deste material, dáse conta da edición dun cómic inspirado no Día das Letras Galegas, dun vídeo didáctico sobre a figura do
autor e do volume ¿Qué sabemos do Día das Letras Galegas? por parte da Dirección

Xeral de Política Lingüística. Sinálase que o evento congregou a diversos persoeiros do mundo da cultura, como Darío
Villanueva, Carlos Casares, Francisco Fernández del Riego, Agustín Sixto Seco, Manuel Fraga, Constantino García e Xesús P.
González Moreiras.

- X. M. P, “Manuel Fraga aposta por potenciar o centro Ramón Piñeiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 abril 2001, p.
30. Ver Rodríguez González, Eladio, Escolma, no apartado IV. 1. deste
Informe.

- Alvarado, “Novas publicacións do centro Ramón Piñeiro”, La Región, “Sociedad”, 5 maio 2001, p. 59.
Ver Lorenzo Gradín, Pilar e José António Souto Cabo (coords.), Livro de Tristan e Libro de Merlin. Estudio, edición, notas e
glosario, no apartado XI. 1 deste Informe.
- Diego Bernal, “Eladio Rodríguez González”, La Voz de Galicia, “Agua de Platerías”, 8 maio 2001, p. 15.
Comeza referíndose ao labor de xornalista de Eladio Rodríguez, fundador da Asociación de Prensa da Coruña, e loando a
edición facsimilar que o Centro Ramón Piñeiro fixo desta revista. Tamén alude á temática constante da obra do ourensán
centrada en Galicia e na exaltación e recuperación da nosa lingua e culturas, vendo nesta publicación o esforzo

por recuperar o xornalismo galego dun momento histórico moi complicado e a unha das súas figuras máis sobranceiras. Do
mesmo xeito, tamén dá a benvida a dúas obras máis publicadas por este centro: unha antoloxía poética de Eladio Rodríguez e o
discurso de ingreso de Ramón Cabanillas na Academia ao que contestou o lexicógrafo.

- Xavier Castro R., “Antoloxía literaria facsimilar de ‘El Noroeste”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 76, 13 maio
2001, p. 10.
Achégase ao contido dos suplementos recollidos nesta edición facsimilar de El Noroeste. Chama a atención sobre a
coincidencia no título, nos colaboradores e nos ilustradores, respecto á revista Nós. Presenta como unha boa nova a
recuperación destes textos, dos que describe o período que abarcan, destaca a listaxe de colaboradores, os contidos e mesmo o
limiar que os precede, nunha obra que cualifica como “unha pequena xoia” da que “xa podemos desfrutar”.
- Gwede, “El mejor homenaje a Eladio Rodríguez”, La Región, “De Paso”, 30 maio 2001, p. 22.
Gaba o facsímil dos suplementos “NOS”, páxinas galegas do diario da Cruña “El Noroeste”, editado pola Xunta de Galicia a
través do “Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades” sobre a figura de Eladio Rodríguez. Ademais
destácase o traballo dos dous responsábeis desta obra, Luis Alonso Girgado e Teresa Monteagudo, que, segundo Gwede,
axudan aos lectores a aproximarse a uns suplementos descoñecidos por moitos ata o momento.

- Carlos L Bernárdez., “O nacemento de ‘Nós”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 12.

Achegamento á reedición do suplemento literario Nós do xornal coruñés El Noroeste que conta cunha “interesante e
documentada introducción” que achega o contexto xornalístico e cultural da altura. Así mesmo, describe o xornal e o seu
suplemento poñendo especial énfase na súa vinculación a Eladio Rodríguez e a vocación de difusión e defensa da lingua e a
literatura galegas, como así se reflicte nas súas notas editoriais e en consonancia coas liñas marcadas polas Irmadades da Fala.
Tamén sinala as diferencias coa revista ourensá Nós que basicamente radican no carácter persoal desta antoloxía de Eladio
Rodríguez. A seguir, pasa a desglosar por xéneros, épocas e autores esta colectánea que se trata dunha “extraordinaria
radiografía” da literatura rexionalista previa á modernización literaria que imprimen as Irmandades en Galicia.

O ollo público. Revista das artes
(DL: VG-1036-2001)
Revista nacida a finais do ano 2000 da man de ADESGA (Asociación de Deseñadores Galegos) que, como se sinala no seu
editorial inaugural, leva o título dunha película de cine negro que trataba sobre o xornalismo. Encárganse da redacción e da
maquetación Letica Iglesias Pérez, Fernando Vilaboa Martínez e Elena Mariño, que non colabora no terceiro número. Conta
con seccións fixas: un “Editorial”, “Literatura”, “Cine”, “Pintura”, “Fotografía”, “Música”, “Cousas da vida” e “Fagamos unha
escapada”, engadíndose logo no segundo e terceiro número “Teatro”, “Cómic” e “Axenda”. No primeiro número, publicado en
outubro de 2000, sinálase no seu editorial que esta é unha revista de cultura na que se quere atender a todas aquelas persoas que
non teñen outras vías de difusión e que están a traballar en cousas interesantes en todos os campos da cultura. Adiantan que
ademais de facerse eco destas iniciativas tamén queren ser un órgano de denuncia porque entenden que as cousas poden ser
doutro xeito. No que á literatura galega se refire, neste número primeiro inclúese un poema de Mari Cruz Martínez Vilas. No
segundo, saído do prelo en maio de 2001, aparecen catro poemas de María Soliño e un cómic de Sergio Covedo titulado
“Cousas de Raúl”, que nos ilustra como foi o primeiro amor deste rapaz. No terceiro correspondente a novembro-decembro,
obsérvase unha maior presencia da literatura galega co relato de Marga do Val “A Pinta e Liz op visit”, a traducción dos
poemas de Bertolt Brecht “Canción da moza de vida alegre”, dous poemas de Montserrat Bascoy e o relato “As dores de
Dolores”, de Leticia Costas Álvarez, ademais dun cómic de Mauro Regueira e a recomendación no apartado “Axenda” da obra
Entre dunas (2000),

de Paula Lemos e Marga do Val. Todos estes artigos aparecen descritos no apartado Publicacións en revistas deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Iglesias Viqueira, “Fernando Vilaboa”, Faro de Vigo, “Vigo”, 19 abril 2001, p. 10.
Entrevista co editor da revista O Ollo Público, Fernando Vilaboa, que afirma que este proxecto sae á luz gracias ao traballo
comprometido dos seus compoñentes que se encargan do financiamento, da maquetación e dos escritos. A revista, dedicada por
completo ás artes nas súas distintas facetas (cinema, fotografía, poesía,...), tenta dar unha oportunidade a novos talentos.

- M. Blanco Rivas, “O ollo público”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 208, 12 maio 2001, p. 2.
Breve nota da saída á rúa do segundo número da revista O Ollo Público. No eido da literatura destaca a publicación de poemas
de María Soliño, Florbela Espanca e Martín Pou Morages.

-B. L., “O ollo público’ abre os brazos ás formas de arte de Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 23 maio
2001, p. 70.
Infórmase sobre a saída ao mercado do segundo número da revista O ollo público, dirixida por Leticia Iglesias e Fernando
Vilaboa, e dedicada a temas artísticos e culturais de toda índole. O lugar da presentación da revista foi a facultade de Belas
Artes de Pontevedra. Alí, Fernando Vilaboa deu a coñecer os temas que teñen cabida no número e amosouse aberto a todo tipo
de colaboración co proxecto. Ademais recóllese a queixa de Vilaboa con respecto ao custo que supón unha revista como esta,
con financiamento propio, allea a todo tipo de subvencións.

PLIS-PLAS. A Revista
(DL: PO-232/99).
Revista aparecida en 1999 que conta cun Equipo de Redacción formado por Clara Mª de Saa Quintas, Xosé Lois Espiñeira
Regueiro e Irene García García, e ata o número oito con Marcos Montoya Sanjosé, encargado das ilustracións, que a partir deste
número foi substituído por José Tomás Díaz Teijo, cos que colabora a Radio Galega e edita a Consellería de Medio Ambiente.
Cada unha das entregas ábrese cun “Editorial” no que se adiantan os contidos que presenta cada un dos números e ten ademais
seccións fixas como o “Buzón do Plis -Plas” no que se recollen as cartas, fotografías e debuxos enviados polos cativos á
redación; “O Conto” no que se recolle unha historia diferente en cada número; “Os detectives verdes”, sección na que se fai un
resumo de diferentes actividades ecolóxicas levadas a cabo por colexios de toda Galicia; “Faino ti mesmo”, con actividades
manuais para realizar os nenos; un póster central sempre cos personaxes da revista con motivos correspondentes á época do ano
como o Antroido, o San Xoan ou o Nadal, tema central tamén das dúas páxinas de banda deseñada; “Zampatempos”, na que se
recollen encrucillados, adiviñas e outros xogos infantís; a “Axenda do Plis -Plas”, na que se recollen noticias sobre libros,
videoxogos ou películas; e finalmente, péchase cada un dos números con “As larpeiradas da Mariquiña”, onde aparece unha
receita de doada realización para animar os máis pequenos a cociñar. No ano 2001, esta revista sacou á luz seis números,
correspondendo co 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nos que se manteñen as seccións fixas, a excepción do número 12 que está dedicado
exclusivamente ao labor desenvolvido polas axencias que os Detectives Verdes teñen espalladas por toda Galicia e no que se
ofrecen abundantes fotografías nas que se recollen as actividades ecolóxicas que os máis de 7.000 nenos levan a cabo nas 120
axencias

existentes. Nos restantes números recóllense contos como “A princesa Lúa”, “Un conto de primavera” e outros asinados por
rapaces como “Un estraño suceso no mundo das embalaxes”, de Rosalía López Nogueira do CEIP Quintela de Moaña; “A fada
de outono” e “O Nadal no futuro”, de Ángela Fernández Veiga; “Imos fóra polo Nadal”, de Jacobo Gómez Vázquez; e “A
orquestra do Nadal”, de Daniel Picos Lorenzo. Neste segundo ano, igual que en números anteriores, cada unha das entregas xira
arredor da festa do ano que se corresponde co momento da saída do número, pero apréciase unha maior presencia das
colaboracións que os nenos envían á redacción da revista como no caso dos contos, un aumento tamén das recomendacións
literarias e mesmo de cuestións relacionadas coas novas tecnoloxías.

Recensións e referencias varias:
-B. L., “Plis -Plas’ da Radio Galega lanza 8.500 exemplares da súa revista”, Diario de Pontevedra, 15 de decembro de 2001, p.
67.
Anúnciase o aumento na tiraxe desta revista bimestral vinculada ao programa homónimo da Radio Galega, que se distribúe
entre os socios do clube dos “Detectives verdes” ou oíntes que o soliciten. Indícase que o espacio radiofónico conta con varias
seccións, algunhas de carácter divulgativo científico ou ecolóxico, así como unha específica de dramatización dun conto. Na
mesma noticia indícase que ademais da revista, a Radio Galega e o programa Plis -Plas prepararon en colaboración con
Kalandraka a edición de seis títulos cos contos emitidos.

Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares
(ISSN: 1136-3207/DL: OR-75/95)
Publicación semestral, que naceu en decembro de 1995, editada pola Deputación de Ourense, coordinada pola Escola Provincial
de Danzas e a Agrupación Castro Floxo, baixo a dirección de Mariló e Xulio Fernández Senra. Contén seccións de literatura,
arquitectura, tradicións, etc. Esta publicación subtitulada “Revista de arte, cultura e tradicións populares” deu a coñecer durante
o 2001 tres números, o 12, 13 e 14. O de marzo é un especial dedicado a Ramón Otero Pedrayo con motivo do vintecinco
aniversario do seu pasamento. Os artigos, de extensión variábel, abordan os máis diversos aspectos da vida e da obra do escritor
ourensán e están introducidos por cadansúa breve nota biobibliográfica referida aos seus autores. Debido á cantidade de
colaboracións recibidas, víronse na obriga de publicar algunhas no número 14, correspondente a novembro. O número 13, que
se publicou no mes de maio, inclúe, ademais das seccións habituais de “Arquitectura Popular”, “Literatura”, “Literatura e
Socioloxía Vital”, “Lingüística” e “Música Popular”, un especial do Día das Letras Galegas con cadanseu artigo de Xosé
Fernández Fernández e Clodio González Pérez, ademais dunha escolma de “poemas sobre o Ribeiro” na que inclúe catro
poemas titulados, de carácter descritivo e paisaxístico, que se centran nesta comarca ourensá coñecida polos seus viños. Estes
artigos aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

Recensións e referencias varias:

- Antonio Tovar Bobillo, “Adiós a Don Ramón”, La Región, “Otero Pedrayo: 25 anos do seu pasamento”, 10 abril 2001,
p. 15.
Acompañado dun poema que se dedica á figura de Ramón Otero Pedrayo e do cadro que Conde Corbal pintou representando o
seu pasamento, este artigo comenta os diversos actos que se celebrarán en Ourense baixo o título “25 anos sen Otero Pedrayo”.
Ademais dunha ofrenda floral en homenaxe ao escritor, tamén anuncia un ciclo de conferencias sobre a pegada ourensá na obra
deste autor, no que sinala que participarán Miguel Anxo Araúxo Iglesias, Ogando Vázquez, Marcos Valcárcel ou Olga Gallego.
Tamén anuncia a presentación da revista Raigame, que presenta un monográfico sobre Otero Pedrayo.

- E. Rodríguez, “Catorce números de cultura viva”, La Región, “Cultura”, 15 maio 2001, p. 12.
Breve nota de prensa na que se alude á presentación do número decimocuarto da revista Raigame, editada pola Deputación de
Ourense. Dise que neste volume se inclúen estudios sobre o poeta valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán, sobre a poesía
popular ou uns artigos sobre o homenaxeado no día das Letras Galegas, Eladio Rodríguez, da man dos profesores ourensáns
Xosé Fernández Fernández e Clodio González Pérez.
- M. J. Miragaya, “La maestría de Otero, a través de su oratoria”, La Región, 14 decembro 2001, p. 83.

Ver Caseiro Nogueiras, Delfín (introducción, escolma, organización e transcrición), A voz de Otero, no apartado V. 1 deste
Informe.
- Marcos Valcárcel, “Pan por pan”, La Región, 18 decembro 2001, p. 60.

Infórmase da aparición du número 14 de Raigame. Asemade, fálase do nacemento desta publicación e da súa temática centrada
na Galicia tradicional. Termínase comentando os contidos deste número.

Revista Galega de Teatro
(ISSN: 113-956 X/DL: VG. 21-1994)
Revista dedicada á información teatral, publicada semestralmente dende 1985 e que, a partir do número 22, inicia unha segunda
etapa, saíndo ao mercado cada tres meses. Está editada pola Asociación Cultural “Entre Bambalinas” e dirixida por Antón
Lamapereira. Conta cun Consello de Redacción formado por Iria Méndez, Xosé M. Pazos, Pedro P. Riobó, Manuel F. Vieites,
Lourdes Vega e Che Mariño, que actúa de secretaria. Tamén hai que salientar que esta revista é membro fundador da Rede de
Publicacións do Instituto Internacional do Teatro do Mediterráneo, así como que ten o apoio da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia. Ademais de reportaxes de actualidade sobre as actividades teatrais
presenta unhas seccións fixas como son “Editorial”, “Opinións desde a butaca”, “IGAEM”, “Libros”, “Revistas”, “Axenda”,
“En cartel”, “Ficheiro”... Os últimos números publicados durante o ano 2001 foron o 26, 27, 28 e 29. No número 26,
correspondente á primavera de 2001, inclúense os seguintes artigos asinados: “Teatro e educación social: estratexias contra a
exclusión”, de Manuel F. Vieites; “Teatro e exclusión social”, de Margarita Pino; “Edición dos premios María Casares”, de
Pedro P. Riobó; “O centro de documentación do IGAEM”, de Mar Nogueira; “A Balada do Cárcere de Circe” dentro de
“Textos” que reproduce o texto teatral de Elena Canovas, Rubén Cobos e Juan Carlos Talavera vertido ao galego por Xosé
Manuel Pazos; “O teatro galego actual reflectido na feira de 2001: crónica dun acontecemento”, de Inma López Silva; “Galán e
Nasa co teatro: II Festival Alternativo de Teatro, música e Danza”, de Inma López Silva, ademais das recensións de varios
libros relacionados co teatro na sección “Libros”. No número 27, correpondente ao verán de 2001 aparecen os artigos seguintes:
“Mostra de Teatro da

Universidade de A Coruña”, de Ramiro Neira; “VII Festival Internacional de Teatro Universitario. Universidade de Santiago de
Comp ostela”, de Roberto Salgueiro que versa sobre os actos levados a cabo neste acontecemento; “MITEU”, de Fernando
Dacosta; “Crónica dunha MITEU anunciada. 3ª Mostra de Teatro Universitario do Campus de Vigo”, de Iván Fernández
Diéguez; “V Mostra de Teatro do ensino secundario do Morrazo”, de V. Motesmo; “24ª Edición do Fitei-Porto”, de Marina
Wainer, mentres que en “Textos” se inclúen as obras Venus podre, Título, Animal vacío, Home e muller preñada, O gran soño e
Arañeira, de Xesús Pisón; “Do texto ao espectáculo: entre Vidal Bolaño e Martins”, de Inma López Silva dentro de “Opinións
desde a butaca”; “Cartas de amor a un público entusiasmado”, de Inma López Silva que comenta a posta en escena de Cartas de
amor; en “IGAEM” fálase da posta en escena de Mar Revolto e da organización do ciclo de lecturas dramátizada; e en “Libros”
fanse as reseñas de varias obras relacionados co teatro. No número 28, correspondente ao outono de 2001 aparecen os seguintes
artigos: “A crítica editorial en Galicia. O azar, a precariedade e a necesidade”, de Manuel F. Vieites; “A crítica en provincias”,
de José G. López Antuñano; “Mesa redonda entorno ao teatro e a crítica, e viceversa”, de Antón Lamapereira e Pedro P. Riobó;
“Crítica, críticos e teatro en Galicia”, de Inma López Silva; “¿Somos tan malos os críticos?”, de Eduardo Pérez-Rasilla;
“Anfibios”, de Gustavo Pernas Cora; “2º Festival de títeres de Redondela”, de Miguel Borines; e “Mostra internacional de
teatro cómico e festivo. A dezaoito vai a vencida”, de Pepe Marín. Na sección “Textos” aparece a traducción de “Guernica”, de
Jerónimo López Mozo; en “Documentos”, a reproducción do pregón de Celso Parada para a Mostra de teatro cómico e festivo
de Cangas; e en “Opinións desde a butaca” o artigo de Inma López Silva “A verdadeira comedia de Roberto Salgueiro.
Finalmente, no número 29, correspondente ao inverno de 2001, aparecen os seguintes artigos referidos á literatura galega: “A
Gaiola de Jenaro Marinhas”, de Henrique Rabuñal, “Teatro do Noroeste ou a tristura de

nos sentirmos sós”, de Inma López Silva; “A soñar con bo teatro, entre a danza e a palabra”, de I. L. S.; “Os papalagui: teatro,
indios e liberdade”, de I. L. S.; “The Queen is dead”, de Iván Fernández; “Os doces anos da guerra”, de Luísa Villalta; e
“Fausto: entre a ópera e o auto sacramental”, de Xosé Boubeta. Todos os artigos referidos ao teatro galego aparecen descritos
nos apartados correspondentes deste Informe.
Recensións e referencias varias:
- AFA, “Nova entrega ‘Revista Galega de Teatro’: vitencinco entregas para a normalización da escena en Galicia”, O Correo
Galego, 9 marzo 2001, p. 30.
Anuncia a saída do número 25 desta revista e os contidos que aparecen nel que abarcan dende os sesenta anos da estrea e
edición de Os vellos non deben namorarse, de Castelao ata o teatro de Gasmman, pasando polo compromiso de Buero Vallejo,
entre outros. Coméntase que a achega máis importante está na separata adxunta, na que aparece a peza teatral Luscofusco, de
Euloxio R. Ruibal, que segundo declaracións de X. M. Pazos vén atender unha área dentro da literatura que está actualmente
moi esquecida.
-Inma López Silva, “¿Por qué teatreiros contra críticos?”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 95, 23 setembro 2001,
p. 2.

Reflexiónase acerca da relación entre os productores e a crítica, que polo xeral adoita ser negativa e lanza a proposta de levar a
discusión cara a un debate constructivo. No presente artigo cítase un número da Revista Galega de Teatro, concretamente a súa
sección “Cartas á Redacción”, que a articulista pon como exemplo da perda de tempo na discusión que se establece “entre os
teatreiros e os críticos”.

Revista Galega do Ensino
(ISSN: 1133-911X)
Revista trimestral que se creou en decembro de 1993, editada en Santiago de Compostela pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. De carácter interdisciplinar, acolle nas súas páxinas traballos diversos sobre
materias técnicas e tamén humanísticas, pero sempre baixo o prisma común dun enfoque metodolóxico e didáctico, pensado
para o fornecemento de material auxiliar aos docentes de todos os niveis. Conta cun Comité de Redacción formado por Ana
María Platas Tasende como directora, Mª del Mar Lorenzo Moledo como subdirectora, María Natividad Rodríguez López como
secretaria e Javier Vilariño Pintos como encargado da ilustración. Tamén conta cun numeroso Consello Asesor e unha persoa
encargada da traducción e corrección lingüística que é Susana García Rodríguez. No ano 2001 publicáronse os habituais catro
números desta revista correspondentes co número 30 (febreiro 2001), co 31 (maio 2001), co 32 (outubro 2001), e co 33
(novembro 2001). Con respecto ás súas seccións, mantéñense as mesmas que en números anteriores: “Colaboracións especiais”,
“Estudios”, “Prácticas”, “O pracer de ler”, que a partir do número 33 pasa de estar asinado por Agustín Fernández Paz a BlancaAna Roig Rechou; “Recensións”, “Novidades editoriais”, “Noticias”, “Lexislación” e “Normas para os autores”. O número 32 é
un monográfico sobre “Educación especial”, coordinado por José Ramón Alberte Castiñeiras e Mª del Mar Lorenzo Moledo. Os
artigos referidos á literatura galega que aparecen nos diferentes números desta revista están descritos nos apartados
correspondente deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Manuel Quintáns S., “Humanidades: balance dun século”, Guía dos libros novos, nº 26, “Revistas”, febreiro 2001, p.
15.
Refírese a que a Revista Galega do Ensino ten un marcado carácter de auxiliar pedagóxico e debulla o seu número 28, un
especial dedicado a facer balance das diferentes facetas humanas ao longo do século XX, concretamente o seu volume II
“Humanidades”. Sinálanse os artigos que integran esta entrega, sublíñase que en conxunto presentan un ton eminentemente
didáctico e indícase que este volume se pecha coa listaxe dos premio Nobel de Literatura e da Paz.

Taboada, A. Revista das asociacións culturais A Cabana e O Meigallo.
(DL: PO-109/00)
Publicación de carácter semestral que publica o seu primeiro número en decembro de 1999 e o segundo en xuño de 2000. Sae
baixo a dirección de Pilar Pena Búa e conta cun equipo de persoas que participan como Consello de Redacción, outro de
Administración e un terceiro de Coordinación e Supervisión Lingüística. Cada un dos números ábrese cun editorial no que se
adiantan os contidos e que dá paso aos diferentes artigos arredor da cultura en xeral da bisbarra de Moraña e Cuntis, aínda que
cunha forte presencia do aspecto cultural e relixioso da zona. No ano 2001 sacou do prelo o número 3, correspondente ao mes
de xuño, e 4 ao de decembro. No primeiro atopamos artigos sobre aspectos históricos da zona, descrición de lugares ou artigos
sobre persoeiros coñecidos, ademais dos artigos de Alfredo García Giménez “Moreniña, coitada ela” e de Susana Fuentes Gago
e Rita Sueiro Campos “Cantigas”. No número 4 tamén se atende ás crenzas relixiosas e a persoeiros coñecidos, e no que á
literatura se refire inclúense os seguintes artigos: “Medicina máxico-relixiosa. O Meigallo”, de Alfredo García Giménez;
“Escolma poética”, de Xosé Vázquez Pintor; “Aquel verán do 24”, de Xosé Pereira Fariña; e “Os nosos xornalistas: Manuel
Mesejo Campos, o poeta de Guldrís”, de Marcos Seixo Pastor. Todos estes artigos aparecen descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.

Recensións e referencias varias:

- S. P., “O Meigallo y A Cabana publican un nuevo número de A Taboada”, Diario de Arousa, 5 outubro 2001, p. 20.
Anúnciase a publicación do cuarto número desta revista, editada polas asociacións O Meigallo de Cuntis e A Cabana de
Moraña. Sinala que a parte dos colaboradores habituais, contará con artigos de expertos en historia, cuestións sociais, etnografía
ou literatura. No referente a estes dous últimos temas publicarase o artigo “Cantigas recollidas na zona de Moraña”, de Susana
Fuentes e Rita Sueiro. Por último, as asociacións fan un chamamento para que a xente colabore na revista.
-C. G., “A Cabana’ e ‘O Meigallo’ presentan o número catro da revista ‘A Taboada”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra/Caldas”, 27 decembro 2001, p. 24.
Dá conta da publicación do número catro desta revista da que ademais de indicar cáles son os temas que se poden atopar nela,
describe brevemente o seu contido. Sinala que aparecen textos de Xesús Ferro Ruibal, Marcos Seixo, Xabier Barreiro, Susana
Fuentes ou Rita Sueiro, entre outros, e os títulos de cada un deles.

Tempos Novos. Revista mensual de información para o debate
(ISSN: 1137-6945/DL: C-588-97)
Publicación que naceu en abril de 1997 pola iniciativa do Grupo Atlántica de Información e Comunicación de Galicia S.A., coa
pretensión de crear medios de comunicación alternativos e de calidade, e co obxectivo de desenvolver un movemento orixinal
de desafío e subversión fronte á mundialización que se está a impor pola vía tecnolóxica, ademais de reforzar a identidade
colectiva. A revista está dirixida por Luís Álvarez Pousa e no seu Consello de Redacción figuran Ana Belén Puñal Rama, Iván
Cozinha e Andrés Pavón, ademais doutros colaboradores habituais como X. A. Neira Cruz, Xurxo Souto, Bieito Iglesias,
Armando Requeixo, Teresa Seara, etc. Á parte destes nomes, conta coa achega de colaboradores eventuais como X.L. Barreiro,
Manuel F. Vieites, Xurxo Borrazás ou Dolores Vilavedra, entre outros. No 2001 tiráronse de prelo doce números, do 44 ao 55.
Todos eles ábrense co apartado “Opinión”, con seccións como “Editorial”, “Postais de Galicia” a cargo de Roberto Ribao, ou
“Días soltos” da man de Bieito Iglesias. A seguir, veñen os apartados “Cataventos”, no que se abordan cuestións relativas á
natureza, arqueoloxía, arte, espectáculos, etc.; “A Contratempo”, onde se adoita realizar unha achega a temas da actualidade
galega ou internacional; e “Horizontes”, no que teñen cabida artigos de análise e investigación de aspectos relevantes de
política, economía, sociedade ou de cultura, así como entrevistas a persoeiros destacados. A revista remata con “Voces e
Culturas. Crítica” que acolle aproximacións críticas ou, sinxelamente, información sobre libros, teatro, arte, música e cine,
amais dalgunha entrevista a nomes importantes do panorama cultural. Ademais de todo isto, algúns números inclúen
monográficos sobre temas de interese e outros “entregas políticas” e “entregas culturais”. Só o número 55, de decembro de
2001, a modo de “anuario” conta con

seccións encabezadas polos seguintes títulos: “Política”, “Sociedade”, “Economía”, “Cultura” e “Comunicación”. Os artigos
relativos á literatura galega aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Miguel Anxo Fernán Vello, “Tempos”, O Correo Galego, “A fenda”, 26 xullo 2001, p. 2.
Dálle os parabéns á revista Tempos por ter atinxido o número 50, por ser hoxe en día un punto de referencia incuestionábel no
panorama informativo galego e mais pola súa efectividade, valor profesional e crítica constructiva.

A Trabe de Ouro. Publicación Galega de Pensamento Crítico
(ISSN: 1130-2674/DL: C-351-1994)
Revista de periodicidade trimestral, editada por Sotelo Blanco dende 1990 e dirixida por X. L. Méndez Ferrín. Consta de cinco
apartados: “Cuestións”, “Acoutacións”, “Textos”, “Publicacións” e “Crónica”, nos que se tratan aspectos da cultura galega e
universal dun xeito crítico. Nos catro números correspondentes ao ano 2001 aparecen varios artigos sobre literatura galega. O
número 45 presenta “Escritos en galego inéditos no álbum poético de María Victoria Teresa de Ron y Pascual”, de Miguel
Anxo Seixas Seoane; “Manuel Rivas: Le crayon du Charpentier”, de Ana Luna Alonso; e “Diálogo na Coruña. Bus número
catorce”, de Xabier Cordal Fustes. No número 46 recóllese un poema colectivo escrito a tres voces por Uxío Novoneyra, María
Mariño e Ramón Regueira, composto coa técnica de dobrar o papel sen ler un o do outro como se indica nunha nota a pé de
páxina; o poema “Ofrenda a Curros” de Xosé Ferreiro Míguez, irmán de Celso Emilio Ferreiro, composto co gallo da
inauguración no 1952 dun busto de Curros Enríquez en Celanova. No número 47 recóllese no apartado “Acoutacións” o artigo
de Xosé Manuel Dasilva “As conexións galegas de Teixeira de Pascoaes”; en “Textos”, un artigo de Xosé M. Salgado no que se
dá a coñecer a presentación nunca pronunciada de Otero Pedrayo o 29 de xuño de 1971 nun acto músico-teatral en Ourense no
que se representaba a peza teatral Os vellos non deben de namorarse, de Castelao; e de Carlos Fernández “Campo da rata. Unha
lembranza”; mentres que no apartado de “Publicacións” aparece “Breve crónica dun libro singular”, de Xavier Rodríguez
Baixeras; e en “Crónica” o artigo “Sobre a exposición ‘Galaxia. Palabras para un país...”, de Ernesto Vázquez Souza. No
número 49 recóllese no apartado “Textos” os poemas de Mahmud Darwich traducidos ao galego por Joaquín Silva; e en
“Crónica” inclúese

“Eladio Rodríguez González no seu ano”, de Antón Santamarina. Todos estes artigos están descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Xosé Ramón Pena, “Sempre na trabe”, Guía dos libros novos, nº 25, “Revistas”, xaneiro 2001, p. 30.
Xosé Ramón Pena describe o nº 43 da revista A trabe de ouro, da que indica os artigos das súas seccións –“Cuestións”,
“Acoutacións”, “Textos”, “Publicacións e “Crónica”– e centráse nos tres traballos que conforman a primeira: “Verbo da terra e
o medio natural”, de Xosé Benito Reza; “Ramón Suárez Picallo, aínda no exilio”, de Ernesto Vázquez Souza; e “Querer vivir.
Presentación dun discurso”, de Wenceslao Galán
- Alfredo Conde, “Pensamento crítico”, El Correo Gallego, “Os outros días”, 4 marzo 2001, p. 4.
Alúdese ao número 44 desta revista, da que se sinala que é unha publicación galega de pensamento crítico editada por Sotelo
Blanco. A seguir, alude a un “entrañable traballo” de Alonso Montero, titulado “Hai 57 anos. O día en que non me examinei
con Don Ramón Otero Pedrayo”, recollido neste volume.

- M. Blanco Rivas, “A Trabe de Ouro, nº 44”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 202, 24 marzo 2001, p. 2.
Sinálase que o número 44 da revista A Trabe de Ouro está dedicado á reflexión sobre os medios de comunicación e sobre as
técnicas culturais empregadas neles e indícase o título e mais o autor dos diferentes artigos que compoñen esta entrega.

- Xosé Ramón Pena, “Unha nova entrega de ‘A trabe”, Guía dos libros novos, nº 28, “Revistas”, abril 2001, p. 31.
Coméntase o contido do número 44 de A Trabe de Ouro, correspondente ao derradeiro trimestre de 2000, que no tocante á
literatura galega se di que inclúe un texto de Xoán Carlos Domínguez Alberte sobre Roberto Blanco Torres en Cuba e outro de
Xesús Alonso Montero sobre Otero Pedrayo. Sinálanse tamén as recensións sobre dúas obras literarias: Na maleta (2001), de
Xurxo Borrazás, e m-Talá (2000), de Chus Pato. Por outra parte, dáse conta da inclusión nesta entrega da traducción do “Canto
LXV” de Ezra Pound, a cargo de Xosé Luís Méndez Ferrín e Marta Carracedo, e mais de dous textos de Manuel Antonio: o
manifesto “¡Máis alá!” e o “Prólogo de un libro de poemas que ninguén escribeu”, “artigomanifesto” publicado no diario vigués
Galicia.
- Estro Montaña, “A trabe de ouro’ entre nós”, Guía dos libros novos, nº 31 “Revistas”, xullo-agosto 2001, p. 31.

Tras louvar a calidade e a independencia desta publicación, Montaña describe os contidos do número 45. No referente á
literatura, indica que Miguel Anxo Seixas nos ofrece, na sección “Textos”, a poesía galega inserida no álbum de María Victoria
Teresa de Ron y Pascual; Ana Luna, un artigo sobre a traducción ao francés de O lapis do carpinteiro; e Xabier Cordal, a peza
dramática Diálogo na Coruña. Bus número catorce.

Unión Libre
(ISSN: 1137-1250/DL: C-1668-1996)
Publicación editada por Ediciós do Castro e coordinada por Claudio Rodríguez Fer e Carmen Blanco que naceu en 1996 co
propósito de ser unha colección de cadernos de periodicidade anual dedicada a diversas manifestacións creativas,
preferentemente literarias, dende unha perspectiva que se anuncia “radicalmente aberta, crítica, independente e libertaria”.
Integran o Comité de Redacción Xosé Luís Axeitos, Vsévolod Bagno (San Petesburgo), Diana Conchado (Nova York), María
Lopo (Bretaña), Carme Junyet (Barcelona), Lily Litvak (Texas), Katheleen N. March (Maine) e Olga Novo (Santiago de
Compostela). No 2001 saíu á luz o número seis, titulado “Negritudes” e coa distribución dos seus contidos en cinco apartados:
“Negritudes literarias”, que trata sobre distintas literaturas de países africanos; “Negro sobre branco e branco sobre negro”, onde
se inclúe un artigo que trata sobre o pensamento de Castelao respecto aos negros; “Tres testemuños”, que dá conta da situación
de tres persoas que saíron do seu país de orixe para mellorar a súa vida; “Estampas manuais”, a cargo de Sara Lamas e Claudio
Rodríguez Fer; e “Negras nós”, apartado de creación no que se combinan ilustracións con poemas e prosas de Carmen Blanco e
Olga Novo. As ilustracións deste número corresponden a Sara Lamas e a Claudio Rodríguez Fer. As creacións literarias en
galego e os artigos relacionados coa nosa literatura glósanse no apartado V. 4. Publicacións en revistas, deste Informe.

Recensións e referencias varias:

- A. Estévez, “Voces que constrúen a História”, A Nosa Terra, nº 975, “Guieiro Cultural”, 22 febreiro 2001, p. 32.
Amplo comentario sobre a publicación do último número da revista Unión Libre, que, nesta ocasión, aposta “polo
recoñecemento, estúdio e goce da música”. Trátase dunha publicación coordinada por Carme Blanco e Claudio Rodríguez Fer.
A seguir, alúdese aos textos incluídos no volume, que “fan un percorrido polos movementos musicais da terra, polas voces máis
singulares da historia, polas interrelacións entre a música e o cine, literatura e poesía”.
- Jaureguizar, “Unión Libre’ reclama o papel da música na persoa e na sociedade”, El Progreso, “Sociedad”, 16 marzo 2001, p.
77.
Noticia que se fai eco da presentación desta revista, que estudia a evolución da música popular e colectiva e a influencia que
esta ten nas sociedades. Ademais procura a conexión entre a lírica e as letras, aspecto que queda patente na parte dedicada aos
cantautores. Carmen Blanco, unha das súas directoras xunto a Rodríguez Fer, Olga Novo e María Lopo, sostén que a música
“trae a memoria histórica e nos proxecta cara ao futuro”.
- Teresa Monteagudo, “Unha sintonía pluricultural e multirracial”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 100, 24
outubro 2001, p. 4.

Refírese á publicación da quinta entrega da revista Unión libre (Cadernos de vida e cultura), coordinada por Claudio Rodríguez
Fer e Carmen Blanco. Describe esta revista como unha publicación pluricultural que conta con destacados e variados
colaboradores que lle outorgan unha notábel importancia á imaxe a través da fotografía, o debuxo, o gravado e a poesía visual.
Tras facer un percorrido polas temáticas dos anteriores números, explica que o volume actual está dedicado a diferentes
aspectos da música contemporánea. Por último, describe as diferentes seccións e artigos que configuran este número que
descubre o papel da canción nos movementos musicais e a achega da música popular á cultura contemporánea.
- Manuela Aira, “Unión Libre. Cadernos de vida e culturas”, Madrygal, nº 4, “Recensións”, 2001, pp. 202-204.

Coméntase polo miúdo cada un dos apartados deste revista, facendo fincapé nalgúns dos seus contidos. Sinálase que o máis
destacado son os poemas visuais de Claudio Rodríguez Fer e destácase tamén o feito de que se dedique integramente un
número dunha revista ao erotismo, desde a creación, artigos, recensións, etc.

Viceversa. Revista Galega de Traducción
(ISSN: 1135-8920 / (DL: VG-371-1995)
Publicación anual promovida pola Asociación de Traductores Galegos (ATG), Edicións Xerais de Galicia e o Departamento de
Filoloxía Galega da Universidade de Vigo. O Consello de Redacción está formado por Alberte Álvarez Lugrís, Xela Arias
Castaño, Valentín Arias López, Gonzalo Constenla Bergueiro, Anxo Fernández Ocampo, Xulián Maure Rivas, Gonzalo Navaza
Blanco, Camino Noia Campos e Antón Palacio Sánchez. Xosé María Gómez Clemente ocupa o cargo de secretario. A revista
creouse en 1995 como resposta ás preocupacións dos membros da ATG, de profesores e de estudiantes universitarios de lingua e
literatura galegas, os cales desexaban potenciar as traduccións á nosa lingua das obras máis importantes da cultura a nivel
mundial. Entre os obxectivos primordiais desta publicación, están o de proporcionar un soporte adecuado de difusión aos
traballos que partan dos alumnos da nova titulación de Traducción e Interpretación da Universidade de Vigo, dar a coñecer os
estudios que sobre esta cuestión se publican en distintos países e, por último, informar sobre a situación actual da traducción en
Galicia. No ano 2001 sacou do prelo o número 6, que aparece estructurado nas seguintes seccións: “Teoría e historia da
traducción”, “Instrumenta”, “Traduccións xustificadas”, “Críticas e recensións” e “Informacións”. En canto aos contidos
relacionados coa literatura galega aparecen os seguintes artigos: “A traducción e os textos traducidos ó galego no período 19071936”, Viceversa, nº 6, “Teoría e historia da traducción”, de Beatriz Real Pérez; “Evocar fronteiras para atravesalas”, de Ana
Luna Alonso; “Primeira biblioteca virtual galega”, de Xulián Maure Rivas; “Frankenstein ou o moderno Prometeo”, de Raúl
Araya Tauler; “Os tres mosqueteiros de A. Dumas”, de Darío Xohán Cabana; “O enxebre Hobbit Bilbo Bulseiro. Ás voltas cos

nomes comúns e propios na obra de J. R. R. Tolkien” de Moisés Rodríguez Barcia; e “Traduccións para o galego en formato
libro durante o ano 1999”, de Gonzalo Constenla Bergueiro. Todos estes artigos aparecen descritos no apartado correspondente
deste Informe.

A Xanela. Revista Cultural das Mariñas
(DL: C-1696/96)
Publicación que dende 1994 vén editando a Asociación Cultural “Eira Vella” de Betanzos. Na primavera de 1996 comezou
unha nova xeira baixo a coordinación de Suso Torres. Inclúe traballos de tipo etnográfico, arquitectónico, artístico, musical,
literario, etc., ademais dunha sección fixa, “As novas que nos achegan”, na que se comentan libros e publicacións de recente
aparición. En 2001 viron a luz os números 11 e 12 –correspondentes á primavera e ao outono, respectivamente– que contan con
numerosos colaboradores literarios e gráficos e que inclúen traballos de temática cultural variada –etnografía, patrimonio,
historia, cinema, folclore ou literatura–, moitos deles coa comarca de Betanzos como centro. O número 11 presenta dentro da
sección “Creación” relatos de Maxi Rei (“Os dous neniños”), Paulo Martínez Lema (“García de Montouto”) e de Xabier López
(“Armbanduhr”), así como poemas de Diana Aradas, Iolanda González Villar e mais Samuel Solleiro. Así mesmo inclúe dentro
do apartado “Letras de Portugal” composicións poéticas de Luis Filipe Maçarico, Ruy Ventura e Fernando Botto Semedo. Na
sección “A nosa historia”, recóllese un artigo de Xesús Torres Regueiro (“Manolo Crestar: o bohemio libertario que retratou a
represión do 36 en Betanzos”) e outro de Pilar Vázquez Rodríguez, (“Eladio Rodríguez e Betanzos”). No apartado “Festa das
Letras” homenaxéase á figura de Eladio Rodríguez cunha cronobiografía de Eladio Rodríguez (“Datas na vida de don Eladio
Rodríguez”), a cargo de Pilar Vázquez Rodríguez, e mais coa reproducción dun fragmento de O libro dos amigos (1953), de
Otero Pedrayo, e cun poema do propio Eladio Rodríguez “Os orfos da emigración”. Finalmente, na sección “Rescate” recóllese
o artigo “António Naveira Goday”, datado en 1989, de Antón Avilés de Taramancos. O número 12 conta no

apartado de “Creación” coas colaboracións poéticas de Xosé Luís Sobrino, Suso Torres, Lucía Aldao e Gabriela Rodríguez,
amais dos relatos de Maxi Rei (“Recolledores de amorodos”), Medos Romero (“Anxos do ceo”), Paulo Martínez Lema
(“Loureiro de Carpaza”) e de Xabier López (“Perigos da lectura”). En “Letras de Portugal” temos un poema de Ruy Ventura e
outro de Margarida Parreira Alves. Como peche deste número 12 aparece a sección titulada “Publicacións” que conta cun artigo
de Baraxeiro (“As novas que nos chegan”). Todos os artigos referentes á literatura galega aparecen descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.

Recensións e referencias varias:
- Clodio González Fernández, “A Xanela”, O Correo Galego, “O rodicio do tempo”, 4 agosto 2001, p. 3.
Fai referencia á saída do número 11 desta revista e debulla o seu contido que versa sobre aspectos como o humor gráfico;
páxinas literarias de Maxi Rei, Paulo Rodríguez, Ana Orozco e Xabier López; poemas de Diana Aradas, Iolanda González,
Samuel Solleiro e Luis Filipe Maçarico, xunto con achegas históricas e de novas sobre libros e discos.

Xistral (Revista lucense de creación poética)
(ISSN: 1576-9488/DL: LU-344-2000)
A Concellería de Cultura e Educación lucense edita dende o ano 2000 esta revista coordinada por Camilo González Torres. O
seu Consello de Redacción está integrado por Luz Pozo Garza, Manuel María, Marica Campo, Claudio Rodríguez Fer, Olga
Novo e Ignacio Rodríguez Eguibar. En 2001 saíu unicamente o número 4, correspondente ao mes de xuño, dedicado
exclusivamente á creación. Nas súas páximas achamos poemas de Xulio César Álvarez Docampo, Lupe Bao, José Miguel
Barrera Vázquez, Carmen Blanco, J. Luís Calvo Vidal, Marica Campo, Xavier Costa Clavell, Emma Couceiro, Manuel Darriba,
Lois Diéguez, Xosé Dono, M.ª Sara Fernández, Xosé Lois García, Alexandra López Coca, Manuel María, Paulo Martínez
Lema, Manuel C. Matalobos, Manuel Xosé Neira, Xoán Neira López, Isidro Novo, Ana Pillado Vega, Vicente Piñeiro
González, Andrés Pociña, Luz Pozo Garza, Xerardo Quintiá, Xesús Rábade Paredes, Francisco Xavier Reija Melchor, Claudio
Rodríguez Fer, Margarita Rodríguez Otero, Ramón Rodríguez Porto, Daniel Salgado, Xesús Manuel Valcárcel, Lois Vázquez
Fernández, Helena Villar Janeiro e Antón Yebra de Ares. Inclúe un apéndice co lugar e data de nacemento e a bibliografía
poética de cada autor.

Recensións e referencias varias:
- Manuel Xosé Neira, “Xistral”, O Correo Galego, “Follascas”, 16 xaneiro 2001, p. 2.

Gábase neste artigo o novo exemplar da revista Xistral da que nos conta a súa difícil andaina que vén ser coma “unha ave Fénix
que rexorde constantemente”. Tamén explica a orixe do seu nome e os seus comezos, entre outros aspectos, para rematar
chamando a atención sobre o feito de que é Manuel María quen glosa este número.
-Sonia Castro, “A revista ‘Xistral’ abre “fiestras” ó talento creativo dos novos lucenses”, El Progreso, “Sociedad/Cultura”, 27
setembro 2001, p. 74.
Ver VV. AA., Abrindo as portas ao San Froilán 2000, no apartado V. 1 deste Informe.

X. Premios

Damos noticia e unha pequena biografía dos premios literarios convocados no 2001 e tamén daqueles que premian o traballo
dunha vida de entrega a Galicia e que ás veces coincide con homes ou mulleres de letras. De entre os numerosísimos premios
convocados por asociacións culturais, concellos, centros de ensino, etc., para incentivar á mocidade a escribir en galego, serán
motivo da nosa atención os que teñen unha certa tradición e publican os traballos galardoados. Relacionaremos algúns dos que
temos noticia, na certeza de que son moitos máis os convocados. Informaremos nos que cumpran os requisitos anteriores, os de
máis tradición ou que se inician seguíndoos, do ano de nacemento, patrocinadores e bases fundamentais, así como da contía,
gañador, membros do xurado e lugar e día do dictame da última convocatoria. Acompañan a este comentario os artigos e notas
de revistas e xornais, se están asinadas, que inciden sobre calquera dos puntos xa comentados (número de obras presentadas,
lugar e día do dictame, composición do xurado, finalistas, presentacións, etc.). Os artigos de tipo xeral, é dicir, os que se refiran
a varios premios e non á convocatoria específica, poderán verse glosados noutros apartados deste Informe.

X. 1. Narrativa

Vº Premio de narrativa “Álvaro Cunqueiro”
Foi creado no 1991, con carácter bianual, polos Concellos de Vigo e Mondoñedo, en memoria de Álvaro Cunqueiro, para
difundir a súa obra e o seu significado na cultura galega. Os orixinais e as copias (sete en total) teñen que enviarse baixo lema
ou pseudónimo, e con plica aos Concellos de Mondoñedo (Praza do Concello 27740 Mondoñedo (Lugo) ou Vigo (Praza do Rei,
s/n., CP 36202). O xurado estará formado por persoas relacionadas coa literatura galega e por un representante dos Concellos.
A contía económica é de 2.000.000 de ptas. Na edición convocada para o ano 2000 o gañador foi Antón Riveiro Coello pola súa
novela Homónima, quen malia coñecer o fallo do xurado dende xuño deste ano, recolleu o premio en maio de 2001.

Referencias varias:
-Alberto Pampín, “Antón Riveiro recolle o Premio Álvaro Cunqueiro pola novela ‘Homónima”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 15
maio 2001, p. 40.

Dá noticia da entrega deste premio a Antón Riveiro Coello pola súa novela Homónima, unha obra coa que se di que o autor
pretende render homenaxe a Gabriel García Márquez e Pedro Páramo e que “ten moito que ver con Cunqueiro porque era un
escritor que non se cinguía nada máis que á súa imaxinación”. Da mesma maneira, achéganos ao argumento da citada novela da
que o xurado, formado entre outros por Francisco Fernández del Riego, presidente da Real Academia Galega, e Anxo Tarrío,
catedrático da Universidade de Santiago, valorou a “riqueza da linguaxe e a orixinalidade da historia”, e informa da
institucionalización do premio anunciada no acto de entrega do mesmo.
-EFE, “Antón Riveiro recibió ayer el premio ‘Álvaro Cunqueiro’ de narrativa por ‘Homónimo”, El Progreso, “Sociedad”, 15
maio 2001, p. 73.
Resume a traxectoria artística de Antón Riveiro Coello, gañador da Vª edición do premio de narrativa “Álvaro Cunqueiro” que
convocan conxuntamente os Concellos de Vigo e Mondoñedo, correspondente á convocatoria de 1999 á que se presentaron un
total de 49 traballos.
- E. P., “Riveiro Coello recibe en Vigo o ‘Álvaro Cunqueiro’, El Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 15 maio 2001, p.
63.

Lembra algúns dos galardóns recibidos por Antón Riveiro Coello, gañador da Vª edición do premio de narrativa Álvaro
Cunqueiro coa súa obra Homónima, e fai un breve repaso pola historia do galardón, creado en 1991 a través dun convenio entre
os concellos de Vigo e Mondoñedo.

Iº Certame literario de relato de aventuras “Antón Avilés de Taramancos”
Convócao o Concello de Noia e organízao A Casa Da Gramática do IES Virxe do Mar contando coa colaboración da
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Poden concorrer a este certame todas as persoas de calquera
nacionalidade, cun único traballo en galego de temática libre que sexa inédito, encadrado no relato de aventuras. Establécese un
único premio de 1.800 euros (300.000 ptas.) e a publicación da obra gañadora por parte do Excmo. Concello de Noia. A obra,
cunha extensión entre 25 e 30 folios, presentarase por cuadriplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa
cara, debidamente grampados, cosidos ou encadernados sen firma e cun lema e utilizando un sistema de plica no Concello de
Noia, Alameda s/n -15200 Noia (A Coruña). O prazo de admisión de traballos remata o 6 de marzo de 2002 e o xurado, que
estará composto por persoas de recoñecido prestixio no eido das letras galegas, emitirá publicamente o seu veredicto o 6 de
abril de 2002, coincidindo coa data de nacemento de Antón Avilés de Taramancos.

Vº Certame de conto e narración breve “Ánxel Fole”
Convocado polo Concello de Lugo co gallo da celebración do Día das Letras Galegas de 1997, dedicado ao escritor lugués.
Cada autor pode presentar un máximo de dúas obras orixinais e inéditas escritas en galego. O tema dos traballos é libre e a súa
extensión non debe superar os 10 folios mecanografados a dobre espacio por unha soa cara. Débense entregar por triplicado nas
oficinas do Departamento de Cultura do Concello (Pza. Maior 1, 22001 Lugo) en sobre pechado, cun lema na parte exterior.
Dentro ten que figurar a narración, así como outro sobre co mesmo lema no que aparezan todos os datos do autor e o título da
obra. Establécese un primeiro premio de 150.000 ptas. e placa e un segundo de 75.000 ptas. e placa. Nesta edición o prazo de
entrega de orixinais rematou o 13 de xullo, presentándose un total de 25 traballos entre os que o xurado, composto por Xoán
Ramiro Cuba, Anxo Rodríguez e Consuelo Rodríguez, decidiu outorgarlle o primeiro galardón a Ana Arias Castro pola
Narración Curta A ventá, mentres que o segundo premio recaeu en Toño Núñez por A pega. O acto de entrega tivo lugar o 14 de
novembro no salón de plenos do Concello de Lugo.

VIIº Premio literario “Arcebispo Juan de San Clemente”
Baixo o patrocinio nesta edición da Consellería de Cultura, a Deputación de Pontevedra, o Concello de Santiago, a Dirección
Xeral de Política Lingüística e Renfe, ademais do IB Rosalía de Castro, creador no ano 1995 do Premio Literario “Arcebispo
Juan de San Clemente”, este premio está dotado con 1.500.000 ptas. a repartir en tres modalidades: lingua castelá, lingua galega
e lingua estranxeira traducida ao castelán. O xurado estivo formado por dous alumnos do IES Vilar Ponte de Viveiro, do Mixto
de Ribadavia, do Xelmírez I de Santiago e o Sánchez Cantón de Pontevedra, ademais do Rosalía de Castro, organizador do
evento. Os gañadores nesta sétima edición foron: Bento da Cruz pola súa novela A loba, publicada en galego por Edicións
Xerais de Galicia no ano 2000; Manuel de Lope na categoría de lingua castelá con La sangre ajena e Milan Kundera por La
ignorancia, en lingua estranxeira traducida ao castelán. Autores galegos premiados en anteriores edicións foron: Manuel Rivas,
Suso de Toro, Xurxo Borrazás ou Xelís de Toro.

Referencias varias:
- A. I. S., “Presentación de las obras finalistas del VII Premio Juan de San Clemente”, El Correo Gallego, “Así está el Patio”,
17 marzo 2001, p. 37.

Faise eco dalgúns actos culturais celebrados ao longo da xornada, entre os que salienta a presentación das obras finalistas desta
edición do premio. No referido a lingua galega apunta que foron seleccionadas As Rulas de Bakunin, de Antón Riveiro Coello;
A loba, de Bento da Cruz, e Expediente Artieda, de Luís Rei Núñez.
- AFA, “Os gustos dos rapaces”, O Correo Galego, “AFA”, 20 xuño 2001, p. 31.
Infórmase dos gañadores da sétima edición deste premio indicando as obras polas que foron galardoados polos alumnos de
catro institutos de Galicia que actúan como xurado. Apunta a posibilidade de que o autor checo gañador na categoría de lingua
estranxeira traducida a castelán, Milan Kundera, estea presente no acto de entrega que se realizará a principios do 2002 e remata
sinalando algúns gañadores de anteriores edicións.
- C. P., “Bento da Cruz, Manuel de Lope e Milan Kundera, premios Juan de San Clemente”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 20
xuño 2001, p. 8.
Dá conta da decisión do xurado de outorgarlle este premio a Bento da Cruz, a Manuel de Lope e Milan Kundera. Explica cal foi
cada unha das obras polas que resultaron gañadores e céntrase no papel do xurado, constituído maioritariamente por mulleres,
que valorou novelas de gran “intensidade narrativa, de difícil lectura en algún caso e de autores que [...] compiten en
traxectorias”. Remata explicando brevemente o argumento de cada unha das obras.

- Concha Pino, “Paul Auster recolle o martes en Compostela o Juan de San Clemente”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 6
decembro 2001, p. 27.
Dá noticia de que con máis dun ano de retraso e cando xa se fallou o premio deste ano, farase entrega deste premio aos
galardoados no ano 2000. Comenta que o motivo do retraso foi que o norteamericano Paul Auster non atopaba un oco para vir a
Santiago, onde finalmente recollerá o seu premio xunto a Rivera Letelier e Xelís de Toro, gañadores nas distintas modalidades
de novela do concurso. Sinálanse ademais algúns dos escritores galardoados noutros anos, atopándose na nómina dos
premiados en novela galega autores como Suso de Toro, Xurxo Borrazás ou Bento da Cruz, premiado na edición deste ano
2001.
- EFE, “Paul Auster, Xelís de Toro y Hernán Rivera reciben hoy un premio en Santiago”, El Progreso, “Cultura y
Comunicación”, 11 decembro 2001, p.67.
Informa dos nomes dos gañadores da VI edición deste premio e indica que os tres recollerán o galardón en Santiago. Así,
subliña que na modalidade novela galega o gañador foi Xelís de Toro pola novela Saltimbanquis no paraíso, e nas modalidades
de novela castelá e estranxeira os galardoados foron o chileno Hernán Rivera e o norteamericano Paul Auster, respectivamente.
Anuncia ademais que tras a intervención dos premiados no acto unha alumna interpretará a piano unhas pezas.

- AFA, “Xelís de Toro asegura que o libro e internet se complementan e se inflúen”, O Correo Galego, “AFA. Premios
Arcebispo San Clemente”, 12 decembro 2001, p. 33.
Recóllense as palabras de Xelís de Toro, gañador na modalidade de galego deste premio, nas que di que o libro e internet son
compatíbeis, que a rede non apartará aos mozos da lectura de libros coincidindo en mostrarse contrario aos augurios de que o
libro entrará en decadencia cos outros dous galardoados: Paul Auster e Hernán Rivera.
- AGN, “Paul Auster dice a los estudiantes que le premiaron que son el futuro”, El Progreso, “Cultura y Comunicación”, 12
decembro 2001, p. 58.
Dá conta do acto de entrega deste premio, do que se aclara que se fai despois do previsto porque o americano Paul Auster non
puido acudir antes. Informa de que este escritor foi premiado pola súa obra Tombuctú, xunto ao chileno Hernán Rivera Letelier
por Fatamorgana de amor con banda de música e ao galego Xelís de Toro por Os saltimbanquis no paraíso. Sinala ademais
que os tres autores falaron de temas como a novela e o cine ou sobre os valores na literatura.
- Ana Iglesias, “Gran fiesta literaria para homenajear a Paul Auster, Rivera Letelier y Xelís de Toro”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 12 decembro 2001, p. 27.

Nomea as persoas que fixeron posíbel a concesión deste premio e subliña as opinións dalgunhas autoridades presentes no acto
de entrega. Así subliña que o conselleiro de Cultura cre que con estes premios se engrandece cada ano a cultura galega. Pola súa
parte os escritores premiados manifestaron a súa satisfacción por ser recoñecidos por un público tan xove e por recibir este
premio de grande transparencia e absoluta independencia das grandes editoriais. Así mesmo opinaron sobre outros temas como
as novas tecnoloxías da comunicación e coincidiron en sinalar que internet é un medio que complementa os libros porque os dá
a coñecer en lugares en que a literatura non é moi accesíbel.
- Concha Pino, “Lector sen prexuízos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 decembro 2001, p. 32.
Comenta que todos os xurados deberían ser coma os deste premio: “lectores sen prexuízos e independentes”. Sinala tamén que
algunha das persoas do xurado, agora na universidade, quizais baixase o seu nivel de lectura e quizais algún perda a capacidade
crítica cando lle ensinen a lóxica do que non debería tela.
- Concha Pino, “Xelis de Toro, Letelier e Paul Auster recolleron os premios San Clemente”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12
decembro 2001, p. 32.

Dá conta do prestixio deste premio pola relevancia dos autores premiados polos alumnos de COU de toda Galicia. Sinala
ademais as impresións dos premiados que coincidiron en salientar a convivencia do libro con Internet. Pero ademais de falar
dos escritores premiados destaca que os verdadeiros protagonistas do acto de entrega foron os trinta alumnos dos

xurados que tamén se encargaron de conducir o acto. Nun cadro á parte sinala algúns autores premiados en edicións anteriores e
ofrece algúns apuntamentos sobre eles.

- Marcos Valcárcel, “Pan por pan”, La Región, “Cultura”, 13 decembro 2001, p. 75.
Destaca o feito de que un premio coma este reúna cada ano a grandes personalidades mundiais da cultura, como este ano foron
Paul Auster, Hernán Rivera e o galego Xelís de Toro. Considera que o éxito desta convocatoria reside na sinxeleza e no feito de
que os autores sexan elixidos por estudiantes de institutos galegos.
- Xurxo Fernández, “Auster”, El Correo Gallego, “La Rosa de los Vientos”, 17 decembro 2001, p. 72.
Repasa a producción do autor norteamericano gañador na VIª edición do premio e compara a súa capacidade para crear
universos nos que fai do cotiá algo extensíbel a todo o universo como no caso galego facía Rosalía de Castro. Refírese ademais
a outros actos como a estrea do documental de Xan Leira sobre Castelao ou á homenaxe a José Ángel Valente da Residencia de
Estudiantes.
- P. B., “Paul Aster. Non hai mellor tecnoloxía que o libro en si mesmo”, A Nosa Terra, nº 1012, “Cultura”, 13-19 de decembro
2001, p. 25.

Achega ao autor norteamericano gañador do premio na categoría de lingua estranxeira pola súa obra Tombouctú, repásase a súa
obra e saliéntase a súa idea de que a literatura é “unha expresión de humanidade” na que o libro que nos marca é polo seu
espírito e non pola calidade intrínseca deste. Tamén se alude aos outros premiados, que na modalidade de galego foi Xelís de
Toro, de quen se di que defendeu a liberdade de expresión como símbolo da madurez dunha sociedade.
- Pedro Rielo, “Toda unha celebridade”, O Correo Galego, “Tempus Fugit”, 29 decembro 2001, p. 3.

Repasa os gañadores da VIª edición do premio e centra a súa atención na presencia do autor estadounidense Paul Auster en
Compostela, onde falou de temas literarios e de actualidade.

XXº Premio de novela longa “Blanco Amor”
Por iniciativa do Concello de Redondela, creouse no ano 1981 este premio promovido e financiado por un consorcio de
concellos que achegaban 50.000 ptas. cada un, e que cada ano foi sendo máis numeroso ata chegar a esta edición en que a
dotación foi de 2.000.000 de ptas. A organización do premio adxudícase por sorteo a un dos concellos do consorcio, que é o
encargado de correr con todos os actos que leva consigo a convocatoria: entrega do premio e difusión da obra de Eduardo
Blanco Amor. O galardón entrégase no mes de decembro e na festa do premio sortéase o concello encargado da seguinte
edición. As obras presentadas deben ser inéditas e ter unha extensión mínima de 150 folios mecanografados por unha cara e a
dobre espacio. Os interesados deben enviar as súas obras por correo, sen remite e baixo lema ao concello encargado da edición.
En sobre adxunto, pechado e baixo o mesmo lema, debe indicarse o nome e enderezo do autor. Neste ano 2001 o concello
encargado foi o de Vilagarcía, a onde houbo que mandar os traballos antes do 31 de xullo. O gañador desta edición foi Xosé
Antonio Perozo pola súa obra Martázul e o xurado estivo composto por Francisco Fernández Rey, Xosé María Dobarro Paz,
Henrique Monteagudo Romero, Camilo Franco e o gañador da última edición deste premio, Xosé Carlos Caneiro.

Referencias varias:

-O. C., “El Concello de Vilagarcía organiza la vigésima edición del premio “Blanco Amor”, Faro de Vigo, 29 marzo 2001, p.
20.
Nota informativa da rolda de prensa na que foi presentado o XXº Premio de Novela Longa “Blanco Amor”. Describe as bases
do premio e destaca que ao redor de sesenta concellos galegos colaboran na súa organización.
- P. Estévez, “Varios concellos únense para enxalza-la figura de Blanco Amor”/ “Varios ayuntamientos se unen para ensalzar la
figura de Blanco Amor”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”, 29 marzo 2001, p. 65/p. 49.
Infórmase de que o alcalde de Vilagarcía de Arousa e mais a alcaldesa de Oleiros presentaron as bases do XXº Premio de
Novela Longa “Blanco Amor” que será organizado polo concello vilagarcián e que terá unha dotación económica de dous
millóns de pesetas.
- Anxo Martínez, “Vinte novelas concorren ó premio ‘Blanco Amor’, que este ano organiza Vilagarcía”, Faro de Vigo,
“Arousa”, 2 agosto 2001, p. 15.
Infórmase dunha nova convocatoria no premio literario Blanco Amor. Sinálase ao Concello de Vilagarcía como organizador na
presente edición deste certame. Expóñense, ademais, algúns dos requisitos que deben cumprir os participantes. Finalmente,
cítanse os nomes dalgúns dos autores que acadaron noutros anos este galardón.

- J. Conde, “El ‘Blanco Amor’ alcanza la veintena”, Faro de Vigo, “Redondela”, 3 agosto 2001, p. 14.
Sinálase ao concello de Vilagarcía como o elexido este ano para organizar o premio de novela Blanco Amor. Repásase
brevemente a historia deste certame ao longo de vinte anos de existencia. Recóllense, ademais, os recordos do rexedor
redondelano Xaime Rei sobre as primeiras edicións do premio. Tamén se ofrece unha lista dos escritores galardoados.
Finalmente, alúdese á itinerancia do certame literario por distintos concellos galegos.
- B. L., “Xosé Antonio Perozo, gañador do ‘Blanco Amor”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 6 outubro 2001, p.

63.
Sinálase que o gañador desta edición, Xosé Antonio Perozo, era a primeira vez que enviaba un traballo a concurso, a pesar de
ter xa varias obras publicadas. Anúnciase que a entrega deste premio se fará en decembro, data na que está prevista que saia a
publicación. Apúntanse ademais os nomes dos compoñentes do xurado e indícase que o gañador se sente honrado porque o
premiase un xurado cheo de personalidades do mundo da literatura e da cultura. Por outro lado saliéntase que unha das claves
desta novela é o erotismo e que a protagonista é unha muller “don juan”.
-Fernando Salgado, “Martázul’ dálle a Xosé Antonio Perozo o ‘Blanco Amor’ e quítalle escepticismo”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 15 decembro 2001, p. 62.

Comentario sobre a obra gañadora do premio Blanco Amor do ano 2001 na que se destaca o feito de que ía para conto e acabou
sendo unha novela longa na que a protagonista é unha muller que seduce aos homes e os abandona, coa que o autor quere
homenaxear ás mulleres e se converte “nun intenso exercicio de liberdade e de igualdade”. Sobre o premio destácase o labor
dos concellos que cada ano participan dende hai 21 anos, correspondéndolle este ano a Vilagarcía e no 2002 a Santa Comba.
Recóllense as palabras do gañador nas que insta a que siga adiante unha iniciativa coma esta e as dos membros do xurado que
destacaron igualmente a importancia do premio e a calidade das obras presentadas.
- M. González, “Perozo dedica a la mujer su novela ‘Martázur’, XX premio Blanco Amor”, Faro de Vigo, “Arousa”, 15
decembro 2001, p. 16.
Recóllese o acto de entrega do galardón que tivo lugar no Concello de Vilagarcía e indícase que nel participaron Gonzalo
Bouza Brey, Francisco Fernández Rei e os representantes municipais, destacando todos o esforzo que supón para os concellos
convocantes a celebración anual deste premio. Saliéntase a calidade das vinte obras presentadas a concurso e as dificultades de
elixir a gañadora entre as cinco finalistas. Anúnciase que o próximo ano o concello encargado será o de Santa Comba. Tamén
se fala da xénese da obra gañadora, explicando brevemente o fío argumental.

XXXIVº Premio “Breogán” de contos en galego
Foi creado en 1968 polo Centro Galego de Bizkaia (Barakaldo) e patrocinado polo Banco de Biscaia. Dende 1999 colaboraron a
Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas da Xunta de Galicia e o Concello de Barakaldo. Poden participar
no certame todos os autores de calquera nacionalidade que presenten unha obra ou varias en galego. Os traballos, inéditos, non
deben ter unha extensión inferior aos tres folios nin superior aos seis. No ano 2001 o primeiro premio pasou a ser de 200.000
ptas., o segundo pasou a 75.000, e engadiuse un terceiro premio de 25.000 ptas., aínda que estes poderán ser declarados
desertos. Neste caso, a contía engádese á do seguinte ano. Os traballos e cinco copias máis, mecanografados a dobre espacio e
por unha soa cara, teñen que enviarse ao Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo (Galiza, 3, 48902 Barakaldo-Bizkaia). En
sobre adxunto, debe indicarse o lema escollido para a obra e o nome e enderezo do autor. As obras premiadas publícanse na
revista do centro, O Xistral. Nesta edición o prazo de admisión das obras rematou o 30 de xuño e as gañadoras déronse a
coñecer o 25 do mes de xullo. O xurado estivo formado por José María Rivera Pomar, Xorxe Caramés Puentes, Manuel Tello
León, José Manuel Tarela Pereiro e Carmiña Varela Puñal. O primeiro premio desta edición quedou deserto, polo que este
premio increméntase ao do ano seguinte. O segundo premio foi para Iván García Campos polo conto “A rúa é única” e o
terceiro para Manoel Riveiro por “Cousas veredes”.

XIIº Premio literario “Camilo José Cela” de narrativa
Convocado dende o ano 1989 polo Concello de Padrón como “homenaxe perpetuo á figura humán e literaria do egrexio
escritor”. Os relatos escritos en castelán ou galego teñen que ter unha extensión de doce a quince folios, mecanografados a
dobre espacio, deben enviarse, por quintuplicado, con lema e plica, ao Rexistro do Concello de Padrón. O premio está dotado
con 250.000 ptas. e a súa entrega faise coincidir co día en que lle foi concedido o Nobel de Literatura a Camilo José Cela, o 19
de outubro. Nesta edición, sen embargo, non se entregou na data prevista debido a que se fallou o 23 de outubro por causas
alleas á organización. Nesta convocatoria o xurado estivo formado por Anxo Abuín, Jesús Villamor, José Manuel Herranz, Juan
Casas, Ramón Casasnovas, Ángel Vázquez Castaño e Manuel Baltar, que decidiu que a obra gañadora fose a escrita en galego
Unha campa na congostra de Rebordechao de Francisco Rozados Rivas, feito que non se daba dende había seis anos.

Referencias varias:
- J. A. C., “Más de veinte novelas optan este año al premio Camilo José Cela”, La Voz de Galicia, “Ordes-Sar”, 21 setembro
2001, p. 13.

Destácase a celebración dunha nova edición do premio de narrativa Camilo José Cela. Ofrécese información referida aos prazos
de presentación das obras e ao crecente prestixio do certame. Alúdese, por último, á homenaxe que o concello padronés lle
quere render con este premio ao gañador do premio Nobel.
-C. B., “Hoy se falla el premio literario Camilo José Cela”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 23 outubro 2001, p.36.

Dá conta dos integrantes do xurado desta convocatoria e anuncia que fallan este premio con certo retraso debido a que un dos
seus compoñentes se encontraba en Canadá. Destaca ademais que se presentaron un total de dezaoito obras, a maioría delas
escritas en galego, pero procedentes de distintos puntos da xeografía española. Por último sinala a contía do premio e inclúe
algúns dos títulos presentados ao certame.

- C. B., “Un crime do XIX en Forcarei”, O Correo Galego, “AFA”, 24 outubro 2001, p. 35.
Indica o nome do gañador deste premio e o título da súa obra, que segundo sinala o propio autor está inspirada nun feito real.
Sobre esta cuestión sinala tamén que se sente máis atraído polas posibilidades que ofrece a realidade que a ficción dentro da
literatura. Así mesmo mostra a súa ledicia por recibir este premio, xa que era a primeira vez que se presentaba a un e ademais
facía anos que o xurado deste non llo concedía a unha obra en lingua galega. Destácase ademais na noticia que a elección desta
obra estivo disputada con outro traballo en castelán.

- U. L., “Un vecino de Forcarei, ganador del premio Camilo José Cela”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 outubro 2001,
p. 28.

Breve nota na que se dá conta de que o concelleiro de cultura de Forcarei, Francisco Rozas Rivas, é o gañador deste premio coa
súa obra Unha campa na congostra de Rebordechao.
-Uxía López, “El premio Cela de narrativa recae por quinto año en un autor de origen gallego”, La Voz de Galicia, “Sar”, 24
outubro 2001, p. 8.
Informa de que nesta edición este premio recaeu nunha obra en galego por quinta vez, xa que lle foi outorgado a Unha campa
na congostra de Rebordechao de Francisco Rozados Rivas, de quen se sinala que é concelleiro de Cultura en Forcarei. Destaca
que a escolla desta obra de entre as dezaoito presentadas se debeu ao “estimable valor literario e as súas cualidades estilísticas”.
Finalmente dá conta de que a este certame concorren, ademais de autores galegos, persoas doutras comunidades e aproveita
para anunciar que na Fundación Camilo José Cela será inaugurada unha nova sala e que esta institución acolle nesta data unha
xornada de portas abertas.
-C. B., “Rozados Rivas recoge en Padrón el premio de narrativa ‘Camilo José Cela”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 20 decembro 2001, p. 31.

Dáse conta do acto de entrega deste premio en Padrón a Francisco Rozados pola obra Unha campa na congostra de
Rebordechao. Recóllese a presencia dalgúns membros do xurado e a satisfacción mostrada polo rexedor municipal, encargado
da entrega, por ser unha obra escrita en galego a gañadora. Do mesmo xeito, recóllense as palabras de satisfacción do gañador
polo prestixio do premio acadado e polo seu desexo de que se fomenten as letras galegas. Remata aludindo á contía do premio e
a que o argumento da obra xira arredor dun feito real ocorrido no século XIX nunha aldea de Forcarei.

IIIº Premio Narrativa Fantástica “Cidade da Coruña”
Convocado polo Pub Dublín da Coruña en colaboración coa editorial Espiral Maior. Preténdese crear un espacio de encontro ó
redor da imaxinación literaria, que no caso de Galicia, ten dado importantes mostras no trancurso da época contemporánea. A
dotación do premio, que noutras ocasións era de 250.000 ptas. e a publicación da obra gañadora na colección Espiral Maior de
Narrativa, variou na súa contía económica, xa que pasou ás 200.000 ptas. A extensión debe oscilar entre os 30 e os 75 folios
articulados en forma de novela curta ou conxunto de relatos. Os orixinais enviaranse ao Pub Dublín (Rúa Panadeiras, 50, 15001
A Coruña), antes do 31 de maio. Nesta edición, o xurado, composto por Xosé Luís Martínez Pereiro, Estíbaliz Espinosa, Miguel
Anxo Fernán-Vello e Lito Zas Patiño, concedeulle o premio a Lois C. Carballal pola obra Historias non irreais.

Iº Certame de “Cuentos y leyendas Concello de Mondariz Balneario”
O Concello de Mondariz Balneario e a Fundación Mondariz Balneario, co obxectivo de recuperar a tradición literaria deste concello,
convocan este certame no que pode participar calquera persoa, sen límite de idade, condición ou nacionalidade, sempre que os traballos
que presenten estean redactados en castelán ou galego e non foran publicados nin presentados con anterioridade a ningún outro
concurso. O tema será libre, con formato de conto ou lenda, e a narración debe vincularse total ou parcialmente ao ámbito do concello
convocante. Os traballos presentaranse por triplicado, mecanografados a dobre espacio e por unha soa cara, cunha extensión máxima de
tres folios tamaño DIN A4, debidamente grampados ou encadernados e asinados cun seudónimo en todos os seus exemplares. Nesta
primeira edición o prazo de presentación rematou o catorce de novembro de 2001 e o fallo do xurado tivo lugar o 10 de decembro.
Establecéronse tres premios de 100.000, 75.000 e 50.000 ptas., todos eles acompañados de diploma. Ademais

o xurado poderá conceder tres accésits, cada un deles con diploma e 20.000 ptas. Nesta primeira ocasión, o xurado, composto
por José Antonio Lorenzo Rodríguez, María del Carme Domínguez Antelo, María Jesús Fernández Iglesias, Gala Puy Fraga,
Manuel Rodríguez Novoa, José Luís Barreiro Rivas e Ana Isabel Rodríguez Parada, decidiu outorgar o primeiro premio a José
Antonio Rodríguez Ferreras polo traballo “De las memorias inéditas de la ninfa Iria de Mondariz Balneario”, o segundo a Dores
Queimadelos Parames por “A lenda”, e o terceiro a César Rodríguez García por “Dositeu Augasantas”. Así mesmo o xurado
concedeu tres accésits a Anxo Bieito Padín Domínguez, Luís Bugarín Pereira e Pablo Couñago Castro.

Premio “Eixo Atlántico” de narrativa galego-portuguesa (Certame Carlos Blanco)
Premio convocado pola Asociación Galega de Editores e pola Asociación Portuguesa de Editores e Libreiros e patrocinado pola
Asociación Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, no que poden participar orixinais en galego e portugués. Neste ano 2001 non
se convocou. Nas catro convocatorias anteriores resultaron gañadores dous autores portugueses e dous galegos, Xosé Luís
Méndez Ferrín e Xosé Carlos Caneiro.

Referencias varias:
- C. Freire, “Una apuesta decidida por el mundo de las artes y las letras”, La Voz de Galicia, “Eixo Atlántico”, 21 xullo 2001, p.
9.
Repasa as actividades culturais promovidas polo Eixo Atlántico, entre as que se atopa este premio de narrativa que no pasado
ano lle correspondeu a Carlos Caneiro con Ébora. Explica que o xurado escolleu esta obra pola innovación na técnica narrativa,
e porque sendo divertida tamén ten un forte compoñente dramático ademais de contar “con una ambición totalizadora y un
universo literario autónomo”.

XXXº Concurso de contos “Funcas”
A Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS) convoca este premio, no que poden participar todos aqueles
que presenten contos escritos en calquera das linguas oficiais de España. A súa extensión debe estar entre os tres folios como
mínimo e oito como máximo, mecanografados a espacio e medio por unha soa cara. Deben ser orixinais e inéditos e non ser
seleccionados ou premiados en ningún outro concurso literario antes da terminación total deste. O tema é libre e cada
concursante pode enviar os orixinais que desexe e debe presentalos por triplicado baixo seudónimo, xunto a un sobre pechado
no que figure no seu exterior o seudónimo e o título do conto, e no interior os datos persoais do autor. Os orixinais deben
remitirse ao seguinte enderezo: Concurso de Cuentos “Hucha de Oro” de las Cajas de Ahorros Confederadas. Funcas. (R/ Juan
Hurtado de Mendoza 19, 28036 Madrid). O xurado estará formado por un Acádemico de número da Real Academia Española,
que o presidirá, seis membros escollidos entre personalidades do mundo da cultura e das letras, e un secretario designado por
FUNCAS, con voz e sen voto. Establecéronse tres primeiros premios coas seguintes dotacións: 5.000.000, 2.000.000 e
1.000.000 de ptas. Ademais hai 22 premios de 50.000 ptas. para cada un dos restantes finalistas. Nesta ocasión o xurado, do que
formaron parte Juan Jesús Armas Marcelo, Juan Cruz, Juan Manuel de Prada, Rafael Conte, Miguel García-Posada e Camilo
José Cela, este último como presidente, decidiron outorgar os tres primeiros premios a relatos escritos en castelán.

XIIIº Premio de novela “García Barros (Ken keirades)”
Convocado dende 1989, polo Concello da Estrada en colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. A
contía económica é de 1.500.000 ptas. e, dende a anterior convocatoria, a obra gañadora é publicada pola Editoiral Galaxia. Os
orixinais en galego normativo teñen que ser enviados por sextuplicado á Casa do Concello da Estrada (Praza da Constitución 1,
36680 A Estrada-Pontevedra), quen se reserva durante un ano os dereitos de publicar a obra premiada en todas as linguas do
estado. O xurado estará composto por cinco membros escollidos entre recoñecidas figuras do mundo da cultura e contará con
representación do Concello, da Xunta de Galicia e da editorial Galaxia. Nesta ocasión os encargados de escoller a obra
premiada foron Xosé Ramón Pena, Xosé M. Dobarro Paz, Plácido Lizancos, Damián Villalaín e Valentín García, que actuou
como secretario. O xurado dictou o seu fallo o 22 de xuño e a obra gañadora foi A historia escríbese de noite de Bieito Iglesias
Araúxo, que recolleu o seu premio o 9 de novembro na Estrada.

Referencias varias:
- Carme Vidal, “Os escritores confian nos prémios como única posibilidade de promoción literária”, A Nosa Terra, nº 993,
“Guieiro Cultural”, 30 xuño 2001, p. 21.

Coméntanse a concesión de catro premios literarios. Así, menciónase a Marilar Aleixandre como gañadora do Xerais coa obra
Teoría do caos, a Antón Cortizas como vencedor do Merlín con A merla de trapo, a Bieito Iglesias como galardoado co García
Barros con A historia escríbese de noite, e a Gustavo Pernas como premiado no certame Rafael Dieste con Footing. Ofrécese,
en todos os casos, un resumo da obra e a valoración do autor sobre a situación da literatura galega.
-Mónica Glez., “Cita coas letras”/ “Bieito Iglesias recibe esta noche el premio de novela ‘García Barros”, O Correo Galego/El
Correo Gallego, “AFA”, 9 novembro 2001, p. 34/p. 39.
Ver García Barros, Manuel (Ken Keirades), Dos meus recordos, no apartado V.1 deste Informe.
-Mónica Glez., “A Estrada ‘recupera’ a García Barros con ‘Dos meus recordos”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11
novembro 2001, p. 34.
Ver García Barros, Manuel (Ken Keirades), Dos meus recordos, no apartado V.1 deste Informe.

XIIIº Certame de narrativa “Gonzalo Torrente Ballester”
Certame instituído pola Deputación da Coruña, no ano 1989, como recoñecemento á obra narrativa de Gonzalo Torrente
Ballester. Está dotado con 3.000.000 ptas. e a publicación. Os orixinais poden estar escritos en galego ou en castelán e deben
presentarse por duplicado e acompañados de plica, na que se fará constar o nome, apelidos e nacionalidade do autor. Os
traballos enviaranse á Deputación Provincial (Avda. Alférez Provisional, s/n. 15006 A Coruña) antes do 1 de xullo de 2001, e o
xurado estará constituído por: un familiar de Gonzalo Torrente Ballester, polo Presidente da Deputación da Coruña, polo
presidente da Comisión de Cultura, Deportes e Benestar Social da Deputación, sete persoas de recoñecido prestixio do ámbito
literario e un dos gañadores de edicións anteriores, actuando como secretario o da corporación ou funcionario en quen delegue.
Na edición do ano 2001 presentáronse 297 orixinais, 37 escritos en galego, e o xurado estivo formado por María del Carmen
Becerra Suárez, Luís Mateo Díez, Víctor Fernández Freixanes, José María Gulbenzu Fernández, José Antonio Ponte Far, Luz
Pozo Garza, Marina Mayoral e Xosé Vázquez Pintor. Este xurado fixo pública a súa resolución o 22 de novembro resultando
gañador o leonés César Gavela coa novela El Obispo de Cuando, mentres que Ignacio Sanz resultou finalista con La música del
bosque.
Referencias varias:

- A. M. S. H., “La Diputación de A Coruña convoca premios de arte e investigación”, El Correo Gallego, “Especial”, 11 marzo
2001, p. 26.
Recóllense as bases de todos os premios de arte e investigación que promove a Deputación da Coruña, entre eles o XIIIº Premio
de Narrativa “Torrente Ballester”, o Xº Premio de Teatro “Rafael Dieste” e o VIIº Certame de Artes Plásticas “Isaac Díaz
Pardo”.
- A. P., “Preto de 250 obras aspiran ó Torrente Ballester de narrativa”, O Correo Galego, “AFA”, 2 novembro 2001, p.
31.
Indica que 247 textos concorren a este certame en homenaxe ao escritor ferrolán. Así mesmo dá a coñecer os nomes dos
membros do xurado e destaca algunhas das actividades culturais que se desenvolven paralelamente á convocatoria deste
premio.
- EFE, “Casi 300 originales concurren al premio ‘Torrente Ballester’, que se falla el jueves”, El Progreso, “Sociedad”, 18
novembro 2001, p. 64.

Anuncia o fallo nos vindeiros días deste premio de narrativa. Ofrece algúns datos arredor dos organizadores, a contía ou quén
son os membros do xurado que participa nesta edición. Remata sinalando algunhas das actividades organizadas arredor deste
evento.

IIIº Concurso “Hipercurtos contos”
Convocado por primeira vez pola Asociación Xuvenil Amencer de Ourense, pasou logo a convocalo a Federación de Centros
Xuvenís Don Bosco, para así estender a convocatoria a toda Galicia. Este certame pretende involucrar a mozos e mozas, pero
tamén aos rapaces e rapazas, na celebración do Día das Letras Galegas. Os participantes deben presentar textos de entre 1 e 175
palabras de extensión e competirán en tres categorías distintas. A categoría A inclúe rapaces de ata trece anos, a B vai dende os
14 aos 30 anos e, por último, a categoría C está aberta aos maiores de 30 anos. Nesta edición do ano 2001 a organización
recibiu 418 relatos, dos que resultaron gañadores os seguintes: na categoría A, Alejandro Otero Ortiz de Cosca con “A pota
pequecha”; na B, Enma del Pilar Pedreira Lombardía con “Todos os nomes de min, como pantasmas”; e na C, Ana María
Galego Gen con “Menos e máis”; houbo ademais un accésit para Xulio César Iglesias Blanco como premio da Federación ao
seu membro mellor clasificado.

Iº Premio de narrativa “Historias na Universidade”
A Universidade de Santiago de Compostela, a través do seu Servicio Universitario de Residencias (SUR)
e os Colexios Maiores e Residencias de titularidade privada adscritos a ela, convocou no verán do ano
2000 este premio co fin de fomentar evocacións literarias da vida universitaria nas cidades de Santiago de
Compostela e Lugo e nos seus Colexios Maiores e Residencias. Os mantedores de cada edición son dous
dos Colexios Maiores ou Residencias convocantes: un encárgase de acoller o dictame do xurado e outro
do acto de entrega do premio. Pode concorrer a este premio calquera persoa que presente escritos inéditos
da súa autoría redactados en lingua galega, de acordo coa normativa oficial vixente e cunha extensión que
insuma ao lector polo menos entre media e dúas horas. Os orixinais deben presentarse por quintuplicado
en soporte de papel, mecanografados por unha soa cara e a dobre espacio, antes do día 30 de marzo de
cada ano, no Vicerrectorado de Estudiantes (Rúa Nova, nº 6, Santiago de Compostela) ou nos Colexios
Maiores e Residencias convocantes. Con cada orixinal, que debe ser presentado baixo lema, hai que
adxuntar en sobre pechado os datos do autor e o título da obra. O xurado está composto por cinco persoas
de recoñecida solvencia no eido da crítica literaria e polo director ou directora do centro encargado de
acollelo, con voz e sen voto, que asume as funcións propias da secretaría. A súa composición dáse a
coñecer pouco antes do seu dictame, feito que ten lugar nos meses de abril ou maio, coincidindo coa
entrega das Insignias e/ou Bandas colexiais. Nesta ocasión os nomes que o compuxeron foron Mercedes
Brea López, Anxo Tarrío Varela, Anxo Abuín González, Fernando Cabo Aseguinolaza e Patricia Fra
López, todos eles da Facultade de Filoloxía, e actuaron como secretarios Miguel Rey Casado e Eulalia
Agrelo Costa. A dotación económica é de 500.000 ptas. A obra premiada é publicada polo Servicio de
Publicacións da USC e no periódico dixital

da USC. O gañador debe achegar o texto premiado nun soporte electrónico para este fin. O gañador da primeira edición foi
Fernando Castro por O espacio exterior.

Referencias varias:
- C.d.U., “Aberto o prazo do primeiro premio de narrativa ‘Historias na Universidade”, O Correo Galego, “O Correo da
Universidade”, 7 febreiro 2001, p. 3.
Dá conta das bases do premio, ademais de referirse a outros aspectos da convocatoria, como a composición do xurado.
-E. Á, “Fernando Castro gana el primer premio de narrativa ‘Historias na Universidade”, La Voz de Galicia, 20 abril 2001, p. 6.

Resume o argumento de Espacio Exterior, a obra de narrativa coa que Fernando Castro resultou premiado na primeira edición
do certame “Historias na universidade” que concede a USC e que o xurado valorou especialmente polo esforzo constructivo
posto en práctica e a escritura do relato, composto cunha técnica de “collage” a partir dunha temática verosímil e actual.

-C. d. U., “Fernando Castro gaña o Premio ‘Historias da Universidade”, O Correo Galego, “Correo da Universidade”, 25 abril
2001, p. 1.
Informa da consecución por parte de Fernando Castro Paredes do premio da primeira edición do concurso “Historias da
Universidade” que convocou a institución docente compostelá. Achéganos as impresións deste rapaz polo galardón, quen ten na
lingüística a súa outra afección, e recolle algúns dos aspectos, entre os que se atopan o esforzo constructivo e a frescura lúdica
da escrita do relato, que levaron ao xurado, composto entre outros por Anxo Abuín González, Fernando Cabo Aseguinolaza e
Anxo Tarrío a concederlle este galardón. Así mesmo, lembra que no acto de entrega do citado premio, a vicerrectora de
Estudiantes, Blanca Ana Roig, presentou as bases do segundo certame correpondente ao vindeiro curso.

-I. S., “Medio millón de pesetas para a mellor historia da universidade”, Enclave Universitari@, “Cultura”, outubro 2001, p. 20.

Anuncia a convocatoria da segunda edición deste premio convocado pola Universidade de Santiago de Compostela, indicando,
entre outros aspectos, a data de remate de prazo para entregar os orixinais, a contía económica ou a composición do xurado.

IXº Certame literario “Manuel Lueiro Rey” de novela curta
Convocado polo Concello do Grove para honrar a figura deste galeguista e promocionar a literatura galega e os seus autores. Os
traballos deben presentarse por quintuplicado e ir precedidos polo título e un lema. Asemade, hai que entregalos nun sobre pechado no
que figure por fóra o título e lema e dentro conteña os datos do autor, no Concello do Grove (Praza do Corgo, s/n. 36980). Deben ser
orixinais e inéditos e aterse á normativa vixente, ademais de ter unha extensión mínima de 60 folios e máxima de 120, que non superen
os 1800 caracteres cada un deles aproximadamente. Concédese un único premio de 500.000 ptas. e a publicación por Sotelo Blanco da
obra gañadora. O xurado, que se dá a coñecer antes da concesión do premio, está formado por cinco membros relacionados co mundo
da literatura. Un deles é

o gañador da edición anterior do premio, dous son nomeados polo comité organizador e outros dous son representantes de
Sotelo Blanco. Os traballos son recollidos ata o 31 de agosto e o gañador dáse a coñecer durante o mes de outubro. Nesta
edición o xurado, que deu a coñecer a súa decisión o 2 de novembro, estivo formado por Xesús Alonso Montero en calidade de
presidente, Manuel Darriba, Ramón Nicolás, Francisco Martínez Bouzas e Manuel Quintáns. De entre as 38 obras presentadas,
o galardón, que se entregou o 22 de decembro, recaeu en Santiago Jaureguizar por Breve crónica universal da clase obreira,
quedando como finalista Xesús Rábade Paredes con Como levar un morto.

Referencias varias:

- AFA, “Jaureguizar faise co Lueiro Rey”, O Correo Galego”AFA” 3 novembro 2001, p. 31.
Dá conta de que o escritor e xornalista Santiago Jaureguizar gañou o Lueiro Rey coa obra Breve crónica universal da clase
obreira, na que trata sobre a explotación que sofre esta clase social. Sinala tamén que con esta novela, segundo o crítico
literario Martínez Bouzas, se afasta da pegada bravú que o caracterizou en obras anteriores. Así mesmo apunta os nomes do
xurado deste certame e subliña algúns dos proxectos editoriais do escritor gañador.
-F. Martínez Bouzas, “Luis Seoane e Lueiro Rey no Grove”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 108, 19 decembro
2001, p. 2.
Ver Lueiro, Manuel (coord.), Homenaxe a Luís Seoane. O Grove, abril 1980, no apartado V.1 deste Informe.

Xº Certame “Manuel Murguía” de narracións breves
Convocado polo Concello de Arteixo, dende o 1991, para contribuír ao desenvolvemento da narrativa galega e honrar a Manuel
Murguía. Poden concorrer todos os autores que o desexen cunha única obra de temática libre e escrita en lingua galega, cunha
extensión entre 15 e 30 folios. Os traballos deben entregarse ao Concello convocante (Praza do Alcalde R. Dopico, 1, 15142
Arteixo), por cuadriplicado, mecanografados a duplo espacio por unha soa cara e só co título da obra e un lema. Así mesmo,
nun sobre pechado debe achegarse o título, lema, nome, enderezo, teléfono e currículo do autor. O premio, que pode ser
repartido ex aequo entre dous autores, consiste en 400.000 ptas. e a publicación da obra. Este galardón foi gañado noutros anos
por escritores como Xavier Alcalá, Marilar Aleixander, Alfonso Álvarez Cáccamo, Isidro Novo, Antón Riveiro Coello e Xosé
Carlos Caneiro. Na edición do 2001 houbo dous gañadores que se repartiron
o premio e que foron Rosa Aneiros con Mares de xabre e José Martínez Pereiro con Palamades e a besta labradora. O xurado
estivo formado por Mercedes Doallo, Miguel Sande, Xosé Carlos Caneiro e actuou de secretario Henrique Rabuñal.

Referencias varias:
- Pablo Pardo, “La Sinfónica del Sur abre el homenaje a Manuel Murguía”, La Opinión, “Arteixo”, 4 maio 2001, p. 20.

Dáse conta dos diferentes actos que dende o Concello de Arteixo se van levar a cabo no programa “Maio cultural” e cos que
se pretende reivindicar a figura de Manuel Murguía, natural de Oseira, como “fillo de Arteixo”. Entre eles sinálase a entrega
dos premios de relatos Manuel Murguía, e o do certame de contos infantís e xuvenís. Dentro das actividades inclúese tamén
unha actuación de Paula Carballeira como contacontos, e unha conferencia do escritor Amancio Liñares sobre a obra
Diccionario de Eladio Rodriguez.
- Pablo Pardo, “El municipio entra en su semana grande de la cultura”, La Opinión, “Arteixo”, 16 maio 2001, p. 19.
Anúncianse os actos que terán lugar no concello de Arteixo no Día das Letras Galegas con motivo da celebración do Certame
Manuel Murguía. Indícase que ademais de realizar unha ofrenda á estatua que lembra ao escritor de Arteixo, farase entrega dos
premios do certame literario; así mesmo está prevista unha excursión por terras do Ribeiro, en Ourense, para achegarse á figura
homenaxeada este 17 de maio, Don Eladio Rodríguez González.
- P. P., “Rosa Aneiros y José Martínez Pereiro ganan el Manuel Murguía”, La Opinión, 20 maio 2001, p. 22.
Dá conta do acto de entrega do décimo premio de narrativa Manuel Murguía que se levou a cabo no Centro Cívico Cultural de
Arteixo e que este ano recaeu por igual, en Rosa Aneiros e José Martínez Pereiro, que recibiron o premio de mans do secretario
e organizador do certame Henrique Rabuñal. Indícase que neste mesmo acto se entregou tamén outro galardón, o Manuel
Murguía Infantil, outorgado á nena Susana Queijas polo conto A lavandeira de Zoxán.

- E. P., “Rosa Aneiros e Xosé Martínez gañadores do premio de narrativa Manuel Murguía de Arteixo”, El Correo Gallego, 21
maio 2001, p. 63.

Informa da concesión do Premio de Narrativa Manuel Murguía deste ano a Rosa Aneiros e Xosé Martínez Pereiro polos relatos
Mares de Xabre e Palamades e a besta labradora, respectivamnte. Así mesmo, recolle uns breves apuntamentos sobre a
traxectoria dos dous autores.

XXVIIº “Modesto R. Figueiredo do Pedrón de Ouro”. Certame nacional de narracións breves
Convocado polo Padroado o Pedrón de Ouro, actualmente Fundación do mesmo nome, dende o ano 1974. Os orixinais deben
presentarse por cuadruplicado, mecanografados a dobre espacio e por unha soa cara e deben contar cunha extensión mínima de
5 folios e máxima de 30. O tema é libre, pero tense en conta o tratamento e as técnicas narrativas empregadas, así como a
pureza lingüística e a altura literaria. Os participantes teñen que enviar catro exemplares dos seus traballos sen remite ou outra
forma de identificación á Fundación do Padroado Pedrón de Ouro (Apartado de Correos 1046, 15780 Santiago de Compostela).
O xurado está composto por un representante da Asociación de Escritores en Lingua Galega, outro do Pen Club de Galicia, un
designado polo Concello de Pontevedra, patrocinador desta convocatoria, e un ou dous pola Fundación. O dictame do xurado
dáse a coñecer a mediados de decembro e o prazo de admisión remata o 15 de novembro. O primeiro premio e os accésits son
publicados por Ediciós do Castro. A dotación económica para o primeiro premio é de 100.000 ptas. e de 40.000 para os dous
acéssits posíbeis. Foron gañadores deste certame: Antón Riveiro Coello, Nacho Taibo, Martínez Oca, Guisán Seixas, Rey
Ballesteros, Tucho Calvo, Carlos González Reigosa, Suárez Abel, Miguel Anxo Fernán-Vello, Miro Villar, Riveiro Loureiro,
Isidro Novo, Antón Castro, Bieito Iglesias, Piñeiro Cochón, Helena Villar e Rosa Aneiros. Na edición de 2001 o xurado estivo
formado por Avelino Abuín de Tembra como presidente e en representación do Pedrón de Ouro, por Marica Campo da
Asociación de Escritores en Lingua Galega, Xesús Rábade Paredes do PEN Club de Galicia, Xosé Ramón Fandiño do Pedrón
de Ouro e Luís Bará do Concello de Pontevedra, que decidiu outorgarlle o primeiro premio a Álvaro Lago por O

crime do Pombal, mentres que os dous accésits foron para Xesús Monteagudo con O engado do triángulo e Andrés Pociña con
Medea en Camariñas.

Referencias varias:

- Avelino Abuín de Tembra, “Progreso editorial”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 22 xaneiro 2001, p. 3.
Coméntanos nesta ocasión a súa opinión sobre o progreso editorial no eido galego. Compárao con Barcelona e di que esta “é
unha empresa e Galicia unha sucursal”. Subliña a tarefa que vén realizando a editorial Galaxia e congratúlase da súa existencia
xunto coa de Edicións Xerais. Refírese tamén á celebración do XXVIº certame Modesto R. Figueiredo que recaeu en A sombra
da lúa de Beatriz Dacosta Morales, no que o tema do home lobo vai ser o argumento que empregue Alfredo Conde no guión
dunha película.
- Avelino Abuín de Tembra, “Os premios Modesto R. Figueiredo 2001”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 23 decembro
2001, p. 6.
Longo artigo no que se achega a algúns dos premios que se conceden cada final de ano en Galicia centrándose especialmente
no que leva o nome de Modesto R. Figueiredo. Ofrece algúns datos biográficos do intelectual que lle dá

nome, refírese á historia do certame indicando os nomes dalgúns dos gañadores de edicións anteriores, ademais de sinalar os
membros do xurado da presente edición, o do gañador e dos accésits e todos os gañadores das edicións anteriores. Tamén
dedica atención ao premio Faustino Rey Romero do que formou parte do xurado o articulista e mostra a súa decepción pola
obra gañadora, de David Souto Alcalde Fachos de vidro na congostra, da que salienta o seu carácter épico máis que lírico,
reproduce algúns versos e considera que ten demasiadas metáforas e pouca música, polo que el prefería a obra merecedora de
accésit “Versos na memoria” de Xurxo Alonso.

- David Otero, “O Modesto Figueiredo en Pontevedra”, O Correo Galego, “Pola banda de Laíño”, 27 decembro 2001, p.
2.
Céntrase na nova edición deste premio que se entrega en Pontevedra, cidade á que Modesto R. Figueiredo estivo unido parte da
súa vida, dá os nomes dos gañadores e felicita ao Pedrón de Ouro por seguir contribuíndo á mellora e enriquecemento das letras
galegas. Remata agradecendo o interese e esforzo que todas as institucións fan para fomentar a cultura galega.
- Belén López, “O pontevedrés Álvaro Lago, gañador do primeiro premio do Modesto Figueiredo”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 28 decembro 2001, p. 70.

Anuncia a concesión do premio a Álvaro Lago e a entrega no Concello de Pontevedra pola narración breve titulada O crime do
Pombal. Recóllense as palabras de satisfacción do autor e unha breve achega á temática que trata, ademais de nomear os
membros do xurado que decidiron o galardón.
- A. Pereira, “El Pedrón de Ouro recuerda la obra de Modesto Figueiredo en la entrega del premio de narrativa”, Faro de Vigo,
“Pontevedra”, 30 decembro 2001, p. 16.
Faise eco da entrega dos premios que con motivo do vintecinco aniversario da morte do que lle dá nome tivo lugar no Concello
de Pontevedra. Sinala os gañadores de cada un dos premios e o apoio para a publicación de dous finalistas ademais dos
galardoados que son os relatos curtos “Día de praia” de Manuel Pereiras e “O galbao” de Xosé Días. Salienta as palabras de
Modesto Barcia nas que se referiu ao traballo de promoción que este intelectual levou a cabo durante toda a vida.

- Belén López, “Álvaro Lago recolle o ‘Figueiredo’ nunha ‘Pontevedra, espello da tolerancia”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 30 decembro 2001, p. 60.

Descríbese o acto de entrega do premio no Concello de Pontevedra, aludindo ás palabras de agradecemento do premiado e dos
que participaron no acto, entre eles a filla do que lle dá nome ao galardón Modesto R. Figueiredo ou do mantedor do acto,
Modesto Barcia, discípulo de Figueiredo, quen destacou o amor que este sentía por Galicia.

IIIº Premio de novela da Asociación de “Mulleres Progresistas de Vigo”
Convócao a Asociación Mulleres Progresistas de Vigo en colaboración coa Concellalía de Muller de Vigo e nel poden
participar mulleres de calquera cultura e nacionalidade. O tema é libre e os orixinais deberán presentarse antes do 20 de
febreiro. A contía do premio é de 250.000 pesetas e o seu fallo farase público o 8 de marzo, coincidindo co “día da muller
traballadora”. Nesta terceira edición resultou gañadora a obra Tempos Agradables de Conchi Regueiro Digón.

IIIº Certame “Mundanal de contos ultralixeiros”
Convocado por primeira vez en 1998 polo Café das Artes e a revista Alem-Parte. Os contos participantes deben ter unha
extensión de 33 palabras exactas e estaren escritos en galego. Os orixinais deben enviarse ao Apartado de correos 47 de
Chantada, CP 27500, por duplicado, baixo título e asinados cun pseudónimo, xunto a un sobre pechado, co mesmo pseudónimo
no seu exterior, no que hai que indicar os datos persoais do autor. Concédense tres premios sen contía económica xa que os
promotores reivindican a escrita como un acto lúdico e desinteresado. O xurado está composto por sete persoas “navegantes·”
de Alem-Parte, Café das Artes e outros colectivos. Nesta edición o fallo fíxose público o 5 de xaneiro recaendo o primeiro
premio en José Pérez Martínez por “Noite de cans”, o segundo en Santiago Jaureguízar polo conto “Plumas”, mentres que o
terceiro foi compartido por Natalia Doval Maside e Xosé Alberte Alonso Carballeira ao presentar xuntos “american way of
life”.

Iº Premio Narrativa Erótica 2001
Convocado por primeira vez neste ano 2001 por Edicións Positivas de Galicia a el poderá concorrer calquera obra narrativa
cunha extensión mínima de 60 folios mecanografados a dobre espacio e máxima de 200, que estea en lingua galega e que sexa
inédita. Os traballos presentaranse por cuadruplicado. Nun sobre á parte deberase incluír o nome, enderezo, teléfono ou e-mail e
fotocopia do DNI. As obras irán con seudónimo e lema. O premio nace con carácter bianual e haberá un único premio que
consistirá, unicamente, na publicación do texto premiado. Dito premio pode quedar deserto. A editorial pagaralle á obra
gañadora o 15% en dereitos de autor sobre libros vendidos. A decisión do xurado é soberana e inapelábel. Os orixinais non
premiados serán devoltos e as obras a concurso e a documentación enviaranse a: Edicións Positivas (Premio Narrativa Erótica
2001), Apartado 699, 15870 Santiago de Compostela. O prazo de presentación nesta primeira convocatoria rematou o 1 de xullo
e o fallo do xurado deuse a coñecer o día 15 de setembro de 2001. A obra gañadora, de entre as dez que se presentaron, foi a de
Manuel Lourenzo González Infidelicidades, quedando como finalista Xeografías, de Francisco Castro, que se presentou baixo o
lema de “60 páxinas que valen coma 69”.

Referencias varias:

-Belén López, “Manuel Lourenzo: ‘As editoriais prefiren novelas a libros de contos”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”,
18 setembro 2001, p. 62.
Ver Lourenzo González, Manuel, Infidelicidades, no apartado I. 1 deste Informe.

- AFA, “Erotismo literario”, O Correo Galego, “AFA”, 21 setembro 2001, p. 33.
Ver Lourenzo González, Manuel, Infidelicidades, no apartado I. 1 deste Informe.

Iº Concurso para autores “Novela por entregas”
La Voz de Galicia e Canal Voz convocan por primeira vez este concurso no que poden participar todas as persoas que presenten
unha novela inédita e que non opte a outros concursos, escrita en galego e dividida en 31 capítulos da mesma extensión (3.500
caracteres, con espacios incluídos). As obras presentaranse por triplicado, impresas a dobre espacio e por unha soa cara. Os
orixinais deben enviarse a: Avenida da Prensa, parcelas 84 e 85. Polígono Industrial de Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña), polo
sistema de “plica cerrada”, introducindo nela os datos do autor. O prazo de presentación de orixinais remata o 10 de maio e o
xurado darase a coñecer conxuntamente co seu fallo, que será inapelábel e que se fará público o 15 de xullo de 2001.
Establécese un único premio dotado con 1.000.000 de pesetas e a publicación da novela nas Páxinas Literarias de La Voz de
Galicia ao longo do mes de agosto e simultaneamente na súa páxina web (www.lavozdegalicia.com). Ademais, a editorial Ir
Indo levará a cabo a publicación da obra gañadora en formato libro, dentro do ano 2001 e nas condicións habituais de devengo
de dereitos de autor. Nesta edición, á que concorreron 32 traballos, o xurado, composto por Xesús Alonso Montero, Anxo
Tarrío Varela, Xosé Antonio Ponte Far, Xosé Luís Vilela, Ernesto Sánchez Pombo e Tucho Calvo, decidiu premiar a obra de
Marilar Aleixandre Unha presa de terra e recomendar a publicación das outras tres obras finalistas.

Referencias varias:

- Nacho Mirás, “La Voz recupera cunha historia de policías e misterio a tradición da novela por entregas”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 15 xullo 2001, p. 29.
Ver Aleixandre, Marilar, Unha presa de terra, no apartado I. 1 deste Informe.
- Anxo Tarrío Varela, “Novelas por entregas”, La Voz de Galicia, “Letras e outros signos”, 16 xullo 2001, p. 15.
Ver Aleixandre, Marilar, Unha presa de terra, no apartado I. 1 deste Informe.

-Xavier Alcalá, “Repremio”, El Ideal Gallego/Diario de Arousa/Diario de Ferrol, “A voapluma”, 19 xullo 2001, p. 64/p. 56/p.
56.
Ver Aleixandre, Marilar, Unha presa de terra, no apartado I. 1 deste Informe.

IIº Concurso de relato curto “Ramón del Valle-Inclán”
Convocado por segundo ano consecutivo pola Asociación Amigos do Museo Valle-Inclán e o Concello da Pobra do Caramiñal
coa finalidade de perpertuar a memoria do ilustre autor que lle dá nome e promocionar os valores propios de Galicia. Poden
participar todos os autores a partir dos 16 anos, que redacten os seus orixinais en lingua galega cunha extensión máxima de 20
folios. Deben presentarse 5 copias mecanografadas en tamaño folio a dobre espacio dentro dun sobre pechado, que especifique
no exterior un pseudónimo e o nome do concurso. Dentro do sobre hai que incluír un folio que conteña os datos persoais do
autor. Os escritos deben ser remitidos a un dos seguintes enderezos: Asociación Amigos do Museo Valle-Inclán (Apartado de
Correos, 3, 15940 A Pobra do Caramiñal-A Coruña) ou Museo Valle-Inclán (Torre de Bermúdez, s/n., 15940 A Pobra do
Caramiñal-A Coruña). Establécense dous premios, un de 75.000 ptas. para o gañador e un de 40.000 para o finalista. O xurado
está composto por 5 membros relacionados co mundo da cultura e dáse a coñecer o mesmo día da publicación do dictame. O
prazo de presentación de orixinais remata o 21 de decembro e o dictame do xurado darase a coñecer xa no 2002, o 5 de xaneiro,
coincidindo coa data de morte do escritor que lle dá nome ao certame. Ademais desta nova convocatoria neste ano déronse a
coñecer os gañadores da primeira edición deste concurso.

Referencias varias:

- Isabel Torres, “Un total de 326 relatos optan al Premio de Literatura Valle-Inclán”, Diario de Arousa, 7 marzo 2001, p.
27.
Destácase que 326 relatos optan ao Certame Literario de narrativa literaria convocado polo Ateneo Valle-Inclán que será
entregado o 10 de marzo na Casa da Cultura do Esteiro. Fálase tamén dos membros do xurado así como da contía dos premios.

- Suso Souto, “Concurso Valle-Inclán”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 novembro 2001, p. 33.
Breve nota na que se anuncia a segunda convocatoria deste premio, do que se sinala a contía dos seus premios e se indica que o
prazo para entreagar os traballos remata o 21 de decembro. Así mesmo destaca que o edil de cultura lamentou que este ano non
se dispoña dunha axuda de Normalización Lingüística.

IIº Premio “Risco” de literatura fantástica
En 1999 o Concello de Ourense, a Fundación Vicente Risco e a Editorial Sotelo Blanco, convocaron por primeira vez este
premio, concibido como homenaxe á memoria de Vicente Martínez-Risco e do seu fillo Antón Martínez-Risco, para premiar a
mellor obra de literatura fantástica do ámbito galego. Está dotado cun 1.000.000 ptas. e o Concello de Ourense, que na pasada
edición se reservaba o dereito de publicación da obra gañadora durante un ano, indica agora que este dereito de publicación non
ten límite de número de exemplares nin de edicións. A extensión dos traballos, inéditos, debe oscilar ao redor dos 30.000
caracteres. Os orixinais, por sextuplicado e soporte de papel en tamaño DIN-A4 mecanografados por unha soa cara e a dobre
espacio baixo lema, deben adxuntar en sobre pechado o nome completo, enderezo e teléfono da persoa que concorre ao premio,
así como o título definitivo da súa obra. A entrega debe facerse no Rexistro Municipal antes do 5 de xaneiro de cada ano e o
premio dáse arredor do 30 de abril, efeméride da morte de Vicente Risco. O xurado está composto por cinco persoas escollidas
entre personalidades recoñecidas do mundo da literatura, unha das cales é elixida polo concello para actuar como presidente.
Nesta segunda edición o xurado estivo composto por Darío Villanueva, Anxo Tarrío, Arturo Lezcano, Francisco Martínez
Bouzas, Aurelio Gómez Villar e o gañador da pasada edición, Xosé Carlos Caneiro. Dos dez traballos presentados a este
certame os membros do xurado elixiron por unanimidade a obra O caderno de Xavier López. Neste ano 2001 convocouse
ademais a terceira edición deste premio.

Referencias varias:
- D. B., “Xavier López gana el Vicente Risco”, ABC, “Cultura”, 11 marzo 2001, p. 48.
Indica que de entre as dez obras presentadas ao Premio “Vicente Risco” de Literatura Fantástica resultou gañadora O caderno,
presentada baixo o pseudónimo Mario und der zauberer, e que é obra de Xabier López López. Destácase que a novela
premiada toma como argumento a obra Mitteleuropa de Vicente Risco.
-E. P., “Sobre Mitteleuropa”/ “O escritor Xavier López López, gañador do Premio Vicente Risco de Literatura Fantástica”, O
Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Sociedad-Cultura”, 11 marzo 2001, p. 49/p. 73.
Sinálase que Xavier López López conseguiu o IIº Premio “Vicente Risco” de Literatura Fantástica, que concede o Concello de
Ourense, pola obra O caderno, que foi presentada ao certame co pseudónimo Mario und der zauberer. Indícase que a obra
gañadora recrea, setenta anos despois, a viaxe que Vicente Risco realizou por Centroeuropa e que deixou reflectido en
Mitteleuropa (1934).
- X. M. Rodríguez/A. Mahía, “Xabier López logra o Vicente Risco de literatura fantástica con ‘O caderno”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 11 marzo 2001, p. 34.

Infórmase de que a novela O caderno, que toma como argumento Mitteleuropa de Vicente Risco, obra de Xabier López López
acadou o IIº Premio “Vicente Risco” de Literatura Fantástica. Faise a relación dos integrantes do xurado e mais dos libros
publicados polo galardoado: Biff, bang, pow (1997) e mais Doutor Deus (1999).
- Arturo Lezcano, “O gañador do Premio Vicente Risco de Literatura Fantástica viaxa literalmente no tempo”, La Voz de
Galicia, “Cultura. Follas de almanaque”, 17 marzo 2001, p. 31.
Comeza falando do Premio “Vicente Risco” de Literatura Fantástica que na súa segunda edición foi parar á novela O caderno
do betanceiro Xavier López López. Apúntanse algunhas das características do premio, das cinco seccións das Fundación
Vicente Risco –entre elas a de Literatura presidida por Anxo Tarrío– e remátase reproducindo un resumo dun dos episodios da
obra gañadora que será publicada pola editorial Sotelo Blanco.
- Jesús Manuel Ga rcía, “Antón Risco, homenaxeado polas universidades galegas en Ourense”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
23 maio 2001, p. 33.

Nárrase o acto en memoria de Antón Risco organizado polas universidades de Galicia, o Concello de Ourense e a Fundación
Risco, que contou coa participación de, entre outros, Arturo Lezcano, presidente da Fundación; as catedráticas Camino Noia e
Dolores Troncoso; e María Jesús Martínez Risco e Eduardo Valenzuela, irmá e amigo

respectivamente do finado. De por parte, indícase que a Fundación entregará ese mesmo día o II premio Risco a Xavier López
López pola obra O caderno.

-Armando Requeixo, “Tempo, esa arxila tan humana”, Tempos Novos, nº 50, “Crítica. Voces e Culturas. Libros”, xullo 2001, p.
74.
Ver López López, Xabier, O caderno, no apartado I. 1 deste Informe.

IIº Premio “Rubia Barcia” de Novela-Cidade de Ferrol
Convocado polo Liceo de Ferrol coa finalidade de perpetuar a memoria deste autor, pódense presentar orixinais en lingua
galega e castelá. A temática é libre e a súa extensión non debe ser superior a 250 folios, mecanografados a dobre espacio. Os
orixinais han ser entregados na sede social do Liceo Rubia Barcia-Centro Cívico de Caranza ou ser remitidos ó Apartado de
Correos 1032. O premio está dotado de 150.000 ptas e na súa primeira edición a gañadora foi Laura Caveiro. O xurado, que deu
a coñecer o seu dictame o 17 de novembro de 2001, estivo constituído por Bonifacio Barreiros, concelleiro de cultura e
presidente da comisión, Lino López, presidente do Liceo, Carlos Vidal, Dolores Vilavedra, Eva Ocampo, Esperanza Piñeiro,
Cipriano Dobarro e Miguel Vidarte, secretario do Liceo. A novela gañadora foi O embrión, texto inédito do falecido Antón
Risco, que enviou a súa muller dende Canadá.

IIº Concurso de Relatos de verán “La Voz de Galicia”
La Voz de Galicia convidou aos escritores afeccionados a que enviasen no ano 2000 por primeira vez os seus relatos para
publicar durante todos os días do mes de agosto na sección “Páxinas literarias”. Estas páxinas, segundo esta nova convocatoria,
inclúen fóra de concurso unha sección dedicada a escritores coñecidos e nesta edición dá cabida tamén á publicación por
capítulos da obra que resulte gañadora do premio de novela por entregas que convoca por primeira vez este xornal. Os
interesados deben enviar o seu relato, en castelán ou galego, que non poderá exceder as 40 liñas mecanografadas de corpo 11,
xunto a unha pequena ficha con foto e os datos do autor a La Voz de Galicia (Avda. de la Prensa, 84-85, Polígono de Sabón,
Arteixo (A Coruña) ou ao correo electrónico (redac@lavoz.com). Se o número de orixinais excede as posibilidades de
publicación, un xurado vaise encargar de realizar unha primeira selección, da que extraerán os 124 textos que serán publicados
a razón de catro diarios ao longo do mes de agosto no xornal e na súa páxina web. A seguir, os lectores de La Voz elixen cada
semana o mellor conto dos autores noveis que se publican durante ese período, polo que deben facer o seu voto por medio duns
cupóns diarios que aparecen no periódico. Polo feito de participar na votación, entran nun sorteo semanal de cinco coleccións
de literatura galega da editorial Ir Indo, mentres que os gañadores de cada unha das semanas conseguen unha estancia dunha fin
de semana para dúas persoas nun hotel da Toxa. Nesta edición o prazo de presentación de orixinais estendeuse entre o 15 de
xuño e o 15 de xullo. Os relatos máis votados de entre os 124 escollidos dos máis de 800 que se recibiron ao inicio do concurso
foron os seguintes: na primeira semana foi Sede de María del Carmen Espesandín na segunda semana gañou Alba Cid Blanco
con

O cabaleiro das estrelas, na terceira, Judit Pousada Freire con El abuelo, na cuarta, Félix Cid con Caroline Jones e na quinta,
Carlos Feal con Zona Picasso.

XVIIIº Premio “Xerais” de novela
Convocado por Edicións Xerais de Galicia dende o ano 1984. Os orixinais (por sextuplicado) teñen que presentarse nos locais
sociais de Edicións Xerais de Galicia (R./ Dr. Marañón, 12, 36211 Vigo), baixo lema e plica. Nas primeiras convocatorias deste
premio o xurado estaba constituído por críticos e estudiosos da literatura en xeral, pero a partir de introducir o lema “A forza
dos lectores” (1988) compóñeno lectores en xeral e un secretario con voz e sen voto, que representa á editorial. Poden concorrer
autores de calquera nacionalidade que presentasen os orixinais en lingua galega, seguindo a normativa vixente. Edicións Xerais
de Galicia resérvase os dereitos de edición sobre a novela premiada en todas as linguas do Estado español, coa posibilidade de
ceder tales dereitos a terceiros. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos estarán libres do pago de dereitos de autor e o
beneficiario do premio, que dende 1998 está dotado con 2.000.000 de ptas., comprométese a renunciar expresamente a calquera
pretensión sobre os devanditos dereitos. Recibirá gratuitamente cincuenta exemplares da obra publicada. Na súa décimo oitava
edición o prazo de entrega dos orixinais rematou o día 2 de maio, dándose a coñecer a composición do xurado dous días
despois, e que estivo conformado polo médico Fausto Galdo, o escritor e director de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Ramón
Pernas, a dona da librería Porta da Vila Mª del Carmen Lage, o mestre e escritor Xoán Neira, o xornalista Xesús Fraga e como
secretario Francisco Alonso, subdirector de Edicións Xerais. A obra premiada foi Teoría do caos de Marilar Aleixandre
presentada baixo o lema de “Desparaíso”. Os galardóns foron entregados por segundo ano consecutivo nunha gala celebrada
esta vez en Viveiro na que tamén se fixo entrega do quinto premio á cooperación editorial a cinco librerías.

Referencias varias:

-p.AFA,
31. “A esculca no pasado, eixo das novelas finalistas do Premio Xerais”, O Correo Galego, “AFA”, 19 xuño 2001,
Fai referencia ás novelas finalistas do Premio Xerais ofrecendo os lemas e temas arredor dos que xiran. Alude á contía do
premio, á composición do xurado e a data e lugar de entrega. Tamén alude ao Premio Merlín, do que sinala que hai trinta e dous
orixinais, sinala quen son os membros do xurado e remata ofrecendo outros actos paralelos á celebración da entrega de ambos
premios.
- Froilán Varela, “O Premio Xerais fallarase esta noite en Viveiro”, El Progreso, “Sociedad”, 23 xuño 2001, p. 90.
Infórmase da próxima celebración dunha cea gala no casino de Viveiro para entregar os premios da editorial Xerais.
Menciónanse as cifras das obras presentadas tanto ao Merlín como ao Xerais. Ofrécense, ademais, diversos datos sobre o
desenvolvemento do acto e sobre os membros que este ano integran o xurado. Finalmente, faise unha breve presentación das
obras consideradas finalistas.

-Carme Vidal, “Os escritores confian nos prémios como única posibilidade de promoción literária”, A Nosa Terra, nº 993,
“Guieiro Cultural”, 30 xuño 2001, p 21.
Ver XIIIº Premio de novela “García Barros (Ken keirades)”, neste apartado do Informe.
- Fina Casalderrey, “Fumata branca”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Opinión&Análisis”/ “Dende un punto”, 30 xuño
2001, p.27/p. 13.
Comeza lembrando a recente concesión dos premios literarios organizados pola editorial Xerais. Comenta a mistura de
literatura e gastronomía que presidiu o acto de entrega destes galardóns. Alédase da presencia da librería Michelena de
Pontevedra entre os premiados. Menciona, ademais, a Antón Cortizas coa obra A merla de trapo como gañador do premio
Merlín, e a Marilar Alexandre con Teoría do caos como gañadora do Xerais. Remata trasmitindo aos galardonados os seus
parabéns.
- Fausto Galdo, “Xerais en Viveiro”, El Ideal Gallego, “A folla do pirixel”, 1 xullo 2001, p. 5.
Fala como membro do xurado que outorgou os Premios Xerais deste ano. Tras lembrar a recente celebración do acto de entrega
destes galardóns en Viveiro, alude á elección da obra A teoría do caos de Marilar Alexandre como gañadora. A continuación,
ofrece diversos datos sobre a súa estadía neses días no Pazo de Trave.

X. 1. 1 Narrativa

XVIº Certame de narración curta da “Biblioteca Pública do Municipio de Arzúa”
Convocado pola Biblioteca citada e dirixido a quen presente traballos inéditos en galego, de tema libre. Para máis información
dirixirse á Biblioteca Pública Municipal (Concello de Arzúa, 15810 Arzúa (A Coruña).

Referencias varias:
-X. G., “La biblioteca de Arzúa convoca su certamen de narración breve”, La Voz de Galicia, “Melide-Arzúa”, 9 novembro
2001, p. 13.
Informa de que se fixeron públicas as bases deste certame e apunta logo algunhas delas como a contía dos tres premios que se
estableceron, a extensión dos traballos ou a data en que remata o seu prazo de presentación.

VIº Premio de narración curta “Concello de Marín”
Convocado pola Concellería de Cultura do Concello de Marín para conmemorar o Día das Letras Galegas. Aínda que esta
convocatoria xa se fixo no ano 2000, o seu fallo deuse a coñecer neste 2001 cun ano de retraso. O galardón de
150.000 pesetas foi para Emma Pedreira por “Árboredaluz”.

Referencias varias:
- Álvaro Agulla, “O alcalde de Marín entregou os premios dos concursos literarios do Concello”, Diario de Pontevedra,
“Cultura”, 18 maio 2001, p. 64.
Noticia que describe o acto de entrega dos Concursos Literarios do Concello de Marín que se abriu cunhas palabras do alcalde
de Marín que destacaban a importancia do Día das Letras Galegas e de Eladio Rodríguez González. Dáse conta dos gañadores
dos Premios para Escolares de Narración Curta e de Poesía, con tres categorías en cada premio, e mais dos gañadores do XIº
Concurso de Poesía Concello de Marín –que foi parar a Luis Antonio Cortiñas Rodríguez polo traballo “Gran Sol”– e do VIº
Premio de Narración Curta Concello de Marín que recaeu en Emma Pedreira con “Árboredaluz”.

Iº Certame “Contos de Cerdido”
Con motivo da celebración do Día do Libro e para fomentar a lectura entre a súa cidadanía, o concello de Cerdido convoca este
primeiro certame no que se establecen dúas categorías: unha infantil e outra senior. Os textos poden presentarse en lingua
galega ou castelá e a súa temática ou o desenvolvemento da súa acción deben localizarse nesta localidade. O premio para todas
as categorías consiste nun lote de libros. Máis información no concello convocante.

Iº Concurso de “Contos Fluviais”
Convócao a Asociación Xuvenil Arroutada e a única condición que establecen para os relatos é que neles se faga mención a un
río, ben facéndoo protagonista da historia ou ben contextualizando a historia nun marco fluvial. Establécense seis categorías
distintas: unha primeira para os alumnos de 1º e 2º curso; a segunda para os de 3º,4º,5º e 6º; unha terceira para alumnos de ESO;
a cuarta para as idades comprendidas entre os 16 e 22 anos; a quinta para os que teñan entre 22 e 30 anos; e , por último, unha
sexta para os que teñan máis de 30 anos. Dentro de cada categoría premiaranse os dous mellores relatos con libros, vídeos e
discos compactos en galego e, por outro lado, entregaranse dous premios especiais ao traballo que presente menos faltas
ortográficas e ao que sexa máis imaxinativo. Os traballos deben presentarse persoalmente na Casa do Concello de Caldas ou
ben enviándoos por correo ao apartado de correos nº 48 de Caldas de Reis. Para máis información dirixirse á asociación
convocante.
Referencias varias:
- Silvia Pampín, “Arroutada organiza su I Concurso de Contos Fluviais en Caldas”, Diario de Arousa, 8 maio 2001, p.
20.

Recolle as bases do Iº Concurso de Contos Fluviais que está a organizar a Asociación Xuvenil Arroutada e indica que o prazo
de entrega dos traballos rematará o 10 de maio.

IIIº Certame de contos “Cultura Quente”
Convócao a Bilblioteca Pública P. Manuel Martínez Ferro de Caldas de Reis. Os participantes poden presentar os seus relatos,
inéditos e escritos en galego, persoalmente ou por correo certificado na Biblioteca Pública P. Manuel Martínez Ferro, nº 9 do
Paseo de Román López, Caldas de Reis. A entrega do texto debe facerse por triplicado, entregando nun sobre á parte os datos
perosais do autor. A contía dos premios é diferente segundo a categoría e posto acadado. Para máis información dirixirse ao
organismo convocante.

Referencias varias:
- Silvia Pampín, “Los premios del III Certame de Contos se entregarán en julio”, Diario de Arousa, 7 maio 2001, p. 9.
Indícase as bases do IIIº Certame de Contos “Cultura Quente” así como que os premios serán entregados entre o 1 e o 22 do
mes de Santiago, durante o Festival Cultura Quente de Caldas de Reis.

Iº Concurso de narrativa en galego “Narrabreve”
Organízao a Agrupación Socialista da Coruña para contribuír ao enxalzamento do Día das Letras Galegas. Está dotado cun
único premio de 100.000 pesetas e a el pode optar calquera persoa que presente un relato inédito de entre 15 e 30 folios. O
prazo de presentación rematou o 30 de abril para logo conceder o galardón coincidindo coas Letras Galegas. Para máis
información dirixirse á agrupación convocante.

Vº Concurso do conto galego de “Paraños”
Organizado pola Asociación de veciños de Paraños, O Covelo (Pontevedra). Establécense tres categorías, infantil (para
menores de 10 anos), xuvenil (entre 11 e 16) e adultos (a partir de 17). Para máis información dirixirse á Xunta directiva da
Asociación de Veciños de Paraños, 36877, Paraños-O Covelo (Pontevedra).

IIIº Certame de relato curto “Terra de Lobos”
Convocado pola Asociación Cova da Serpe, de Friol dende 1999 é un certame co que se tenta facer honra á terra de Friol e ás
súas lendas, unha forma de divulgar , dar a coñecer e revalorizar a literatura e a cultura en xeral da bisbarra. Establécese unha
única categoría, a diferencia das outras edicións nas que había dúas categorías, cunha temática que deberá versar sobre o río
Narla. O premio ten unha contía de 50.000 ptas. Enviaranse tres copias mecanografadas a dobre espacio antes do 31 de outubro
de 2001. Para máis información dirixirse á Asociación convocante (Macedo, 27235 Condes, Friol-Lugo). Nesta edición, o
xurado, composto por Marica Campo, Carmela Rodríguez Arias e Igor Lugrís, decidiu premiar o relato titulado “Pedras no río e
ríos no corazón” de Emma Pedreira.

Referencias varias:
- A.C., “La segunda edición del Encontro Poético se celebra hoy en el centro sociocultural”, El Progreso, “Terra Chá”, 23
setembro 2001, p. 20.
Coméntase a celebración do IIº Encontro Poético “Erguer Torres” organizado pola asociación “Rogas da Torre” de Friol.
Infórmase, ademais, da presentación nese acto do IIIº Certame de Relato Curto Terra de Lobos. Recóllense, a continuación,
algúns dos datos que constitúen as bases deste premio literario.

- F. V., “El ‘Terra de Lobos’ de Friol se dedica a Celestino de la Vega”, El Progreso, “Terra Chá”, 24 decembro 2001, p.

14.
Dá conta da entrega do galardón a Emma Pedreira por parte da Asociación Cultural Cova da Serpe polo seu relato “Pedras no
río e ríos no corazón” arredor da temática que esixía o certame, tratando nesta edición sobre o río Narla e que na súa próxima
convocatoria versará arredor de Celestino Fernández de la Vega. Explica brevemente o contido da obra que xira arredor da
lenda do tributo que os humanos lle deben pagar ao río para evitar o asulagamento, repasa a obra da gañadora e tamén a historia
do certame ademais de referirse aos compoñentes do xurado desta edición.

X. 2. Poesía

Iº certame de poesía “Anduriña Voandeira”
Organizado pola Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, a el pódense presentar autores de calquera nacionalidade que
presenten unha ou varias obras escritas en lingua galega. Os traballos serán inéditos e cunha extensión non superior a cen
versos. Haberá dous premios: un primeiro de 100.000 ptas. e un segundo de 25.000 ptas. podendo quedar desertos. As obras
mecanografadas a dobre espacio, en sobre pechado con lema e tres copias, enviaranse á Irmandade de Centros Galegos de
Euskadi. O prazo de admisión de orixinais remata o 15 de maio e o fallo do xurado dáse a coñecer o Día de Galicia en Euskadi,
podendo ser publicadas as obras gañadoras nas revistas dos Centros Galegos en Euskadi. Nesta primeira edición o xurado estivo
composto por Xosé Estévez Rodríguez, Isabel Seoane Sánchez e Andrés Temprano Ferreiro, todos eles profesores de
universidades vascas, ademais de José David Fidalgo Fidalgo, que actuou como secretario. O gañador desta primeira edición foi
Ramón M.. Vilar Landeira polo traballo O río que se estiñe, presentado baixo ese mesmo lema. O segundo premio foi para As
garrafas do sol, presentada baixo o lema de “O sol na garrafa”, da autoría de Xosé Lois Rúa Núñez.

VIIIº Premio “Aula de Poesía” de Barcelona
Convócao a Aula de Poesía de Barcelona dende o ano 1992 e poden participar libros de poesía escritos en catalán, castelán,
portugués, galego ou italiano, inéditos e non premiados, coa extensión habitual dun libro de poemas. Os traballos deben
presentarse por sextuplicado, mecanografados, cosidos ou grampados e baixo un lema. Así mesmo, debe adxuntarse un sobre
pechado onde no seu exterior figure o lema e no interior os datos do autor cun breve currículo. Os orixinais hai que envialos ao
enderezo social da Aula de Poesía de Barcelona (Passeig de la Vall d´Hebron, 171, 08035 Barcelona). O libro gañador é
publicado en texto bilingüe polas editoriais Lumen, de Barcelona; Teorema, de Lisboa; Espiral Maior, da Coruña; e Franco
Puzzo Eitore, de Trieste. Cada editorial ten que fixar, segundo a súa propia política editorial, a cantidade que reciba o escritor
premiado en concepto de adianto de dereitos do autor. Na edición correspondente ao ano 2001 o gañador foi o portugués Jose
Jorge Letria e nesta ocasión a editorial Espiral Maior non sacou edición bilingüe posto que xa na editorial Lumen saíu en
portugués e castelán.

Vº Premio de poesía “Avelina Valladares”
Convocado polo Concello da Estrada co desexo de contribuír á difusión da lírica galega, valorar o traballo do poeta e descubrir novos
valores, perseverar no cultivo da lingua galega co sinal de identificación e diferenciación de Galicia e colaborar coa divulgación da
obra da poetisa estradense Avelina Valladares, precursora xunto a seu irmán Marcial do cultivo literario da lingua no século XIX. Os
textos, en galego e inéditos, serán presentados por cuadriplicado, con libertade de tema e forma, contando cun mínimo de 150 versos e
un máximo de 400, ao seguinte enderezo: “Premio de Poesía Avelina” (Excmo. Concello da Estrada. Prz. da Constitución s/n., 36680
A Estrada (Pontevedra). Con cada orixinal entregarase en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor. O premio,
cunha dotación de

250.000 de ptas. será indivisíbel e poderá ser declarado deserto. Nesta edición o xurado integrado por Anxo Angueira Viturro,
Ramón Caride Ogando, Xesús Rábade Paredes e Dolores Araújo Arias, actuando esta como secretaria, decidiron entregarlle o
premio a Jorge Armesto Rodríguez polo poemario As feridas dos pequenos.

Premio de poesía Bouza Brey
Certame convocado polo Concello de Vilagarcía de Arousa como homenaxe á figura de Fermín Bouza Brey. Os traballos
poéticos, inéditos e en lingua galega, terán unha extensión mínima de catrocentos versos. Serán enviados mecanografados por
quintuplicado e sen remite ao Concello de Vilagarcía de Arousa. Deben levar un lema que figurará no exterior do sobre dentro
do que se incluirán os datos persoais, o enderezo e o teléfono. Hai un único premio dotado con 500.000 ptas. e o xurado,
composto por persoeiros destacados dentro do campo da poesía e da cultura galegas, será designado polo Concello, do mesmo
xeito que se reserva o dereito da obra premiada. Sen embargo os poetas concursantes que non saian seleccionados, poderán
reclamar os seus orixinais. Nesta convocatoria o prazo de presentación rematou o día 4 de maio e o fallo do xurado formado por
Luz Pozo Garza, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Miguel Anxo Fernán-Vello, Fermín Bouza Álvarez e Gonzalo Bouza-Brey, deuse
a coñecer o 20 de outubro. Presentáronse un total de dezaseis obras de entre as que resultou gañadora a de Emma Pedreira
Lombardía titulada Cadernos d’Amor e os Velenos (Libro das Posturas), pola que recibiu o galardón o día 3 de novembro.

Referencias varias:
- L. Montenegro, “El plazo de inscripción en el premio de poesía acaba en mayo”, Diario de Arousa, 27 abril 2001, p.
11.

Dá a coñecer as bases do Premio de Poesía Fermín Bouza Brey, convocado polo Concello de Vilagarcía de Arousa nas que se
recolle o dereito daqueles artistas que non resulten seleccionados a reclamar os orixinais.
-M. González, “Vilagarcía concede el premio ‘Bouza Brey’ a la poetisa coruñesa Enma Pedreira”, Faro de Vigo, “Arousa”, 21
outubro 2001, p. 16.
Dá conta de que o xurado deste premio decidiu unanimente conceder este galardón á poetisa coruñesa Enma Pedreira, de quen
se destaca o seu prestixio e o feito de posuír xa outros premios. Por outro lado faise unha pequena achega á obra premiada
destacando dela a súa poética novidosa e arriscada, o dominio musical e rítmico e os códigos diversos, entre outros aspectos.
-Fernando Salgado, “O xurado do ‘Bouza Brey’ agasallou a paixón erótica e o risco de Enma Pedreira”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 21 outubro 2001, p. 62.
Referencia á obra gañadora deste certame que o xurado cualificou de novidosa e arriscada, destacando ademais dela o dominio
musical e rítmico ou a madurez poética á hora de reflexionar sobre a condición humana. Ademais disto alude á carreira poética
desta escritora, da que se salienta que, a pesar dos seus poucos anos, este será xa o seu cuarto libro, posto que a súa publicación
é parte do seu premio. Destaca tamén o feito de que a este certame concorreron dezaseis autores

aos que o concelleiro de Cultura agradeceu a súa participación e apunta que este premio se convocará cada dous anos para que
sirva como un grao de area na creación artística galega.

- C. Crespo, “Emma Pedreira. ‘Escribir é como botar fóra un inimigo que levas dentro”, Faro de Vigo, “Los Viernes”, 26
outubro 2001, p. 4.
Entrevista con Emma Pedreira na que a conversa xira arredor da obra coa que vén de gañar o Premio Bouza Brey de poesía, Os
cadernos d’amor e os velenos. Refírese a aspectos como a temática, a estética e aqueles máis valorados polo xurado, pasando
logo a falar da súa concepción da poesía, a influencia da figura da súa avoa ou o valor que lle dá aos premios.

XXº Premio “Cidade de Ourense”
Premio convocado pola Concellería de Cultura de Ourense, dende o ano 1979. Poden participar todas as persoas que presenten
orixinais en galego ou portugués, cun mínimo de seiscentos versos. Entregaranse mecanografados a dobre espacio en follas
tamaño folio en exemplar sextuplicado, debidamente grampados, cosidos ou encadernados. Deberanse presentar baixo lema
xunto a un sobre á parte, pechado e lacrado, que conteña no seu interior os datos persoais do autor. Outorgarase un premio de
1.000.000 de ptas., placa de prata e publicación do libro, que será editado polo Concello a primeira edición, da que se fará
entrega dun número de exemplares ao autor, que quedará en propiedade da obra para sucesivas edicións. A entrega deberase
facer na Concellería de Cultura do Concello de Ourense (R/Arcediagos, 3-2º dereita). Os concursantes portugueses poderán
facer a súa entrega na Câmara Municipal de Vila Real (Portugal). O xurado cualificador será nomeado a proposta da Comisión
Municipal de Goberno e estará integrado por personalidades das letras galegas e portuguesas, e un representante da
Corporación. Nesta convocatoria presentáronse un total de 32 obras das que o xurado formado por Aurelio Gómez Villar,
Antonio Pires, José Manuel Teixeira, Edelmiro Vázquez, José Antonio García Rodríguez e Antonio Outeiriño elixiu como
gañadora por unanimidade a de Xosé Lois Rúa, presentada baixo o lema de “Elexías do Camba”.

Vº Premio de poesía “Concello de Carral”
Convocado dende 1997 pola Concellería de Cultura de Carral coa finalidade de contribuír á promoción e difusión da poesía realizada
en lingua galega. Poden optar ao premio todos os autores maiores de idade de calquera nacionalidade sempre que o seu traballo se
presente escrito en lingua galega. Os traballos serán orixinais, inéditos e non premiados e cunha extensión non inferior aos 400 versos.
Así mesmo, presentaranse por triplicado, mecanografados a dobre espacio por unha soa cara e debidamente grampados ou
encadernados, achegándoos cun sobre pechado no que conste no seu exterior o título da obra e o lema do autor, contendo no interior os
seus datos persoais. Deberán presentarse na Biblioteca Pública Municipal de Carral (Casa da Cultura, Rúa de Paleo, 17, 15175 CarralA Coruña). Fíxase un único premio de

166.386 ptas. (1.000 €) e o xurado estará presidido polo Concelleiro de Cultura do Concello convocante e integrado por persoas
de recoñecido prestixio no eido da poesía galega e o autor gañador da edición anterior, actuando como secretario
o da corporación ou funcionario en quen delegue. Este premio xa fora gañado por Fernando Díaz-Castroverde, Rafael Lema,
Rafa Villar e Lucía Novas Garrido. Nesta edición o prazo de presentación rematou o 31 de outubro e presentáronse un total de
dezaoito traballos. O xurado estivo formado por Lois Anxo Ferreiro, Concelleiro de Cultura, Pilar Pallarés, Teresa Seara e a
gañadora da anterior edición Lucía Novás. A obra gañadora foi a titulada A árbore da cegueira do celanovés Baldo Ramos.

IIº Premio de poesía “Díaz Jácome” para novos creadores
Convócao o Concello de Mondoñedo, en colaboración coa Fundación Caixa Galicia, co afán de estimular a creación poética
entre os mozos. Poden optar a este premio todas as persoas, de idade non superior a trinta anos, que presenten poemas orixinais
e inéditos, escritos en galego de tema e metro libre, non premiados e cunha extensión máxima de 150 versos. Os orixinais
deberán enviarse en DIN-A-4 mecanografados a dobre espacio cun lema e plica en sobre pechado, onde constará o lema, o
título da obra, os datos persoais e unha breve nota biográfica do autor. A entrega dos traballos debe facerse no Concello de
Mondoñedo (Praza do Concello, 1, 27740 Mondoñedo) e o xurado estará composto por tres persoas de recoñecido prestixio no
ámbito literario. Haberá un primeiro premio de 250.000 ptas., placa e diploma, un segundo de 100.000 ptas., placa e diploma e
un terceiro de 50.000 ptas., placa e diploma. O prazo de presentación para esta convocatoria rematou o 1 de marzo de 2001 e a
ela concorreron un total de 86 traballos. Nesta ocasión, o xurado, composto polos profesores de Lingua e Literatura Galega
Áurea Ramil Díaz, Miguel Lustres Blanco e Félix Villares Mouteira, outorgou o primeiro premio a María Estíbaliz Espinosa
polo poemario Os poemas da Bela Durminte, o segundo a Francisco Javier Paredes por Partes de min, e o terceiro a Lucía
Novas pola obra As pradeiras de media noite.

Xº Premio de poesía “Espiral Maior”
A editorial Espiral Maior e o clube poético do mesmo nome convocaron por vez primeira no 1992 o premio poético Espiral
Maior, coa intención de abrir canles de publicación para as novas xeracións (menores de 35 anos) que non tivesen ningún libro
editado. Dende a pasada edición, o premio queda aberto tamén a poetas de calquera idade e con obra publicada. Este premio
non ten dotación económica e consiste na publicación da obra gañadora na colección Espiral Maior Poesía. Os traballos
presentados (por triplicado, mecanografados a dobre espacio e baixo plica) teñen que ter un mínimo de 400 versos e ser
remitidos a Espiral Maior (Apartado de Correos 192, 15080 A Coruña), antes do 30 de novembro. O xurado está formado por
críticos e poetas do país nomeados pola editorial. Resultaron gañadores deste premio autores como Rafael Lema, Martín Veiga,
Enma Couceiro, Francisco Souto, Manuel Forcadela e Charo Pita. Na edición convocada no ano 2001 deuse a coñecer o
dictame no mes de decembro e presentáronse corenta e dous orixinais de entre os que o xurado formado por Xosé Mª Álvarez
Cáccamo, Xabier Rodríguez Baixeras, Miguel Anxo Fernán-Vello e Amparo Manteiga, como secretaria, elixiron como
gañadora a obra Número e de Estíbaliz Espinosa.
Referencias varias:
- AFA, “Charo Pita gaña o Espiral Maior con ‘De Arcadia para Govinda’, O Correo Galego, “AFA”, 24 febreiro 2001,
p. 34.

Alude á concesión do premio Espiral Maior na súa IXª edición, que este ano recaeu en Charo Pita, arraiana de Vegadeo,
dedicada á música e a contar contos no grupo Maladança. Ademais de facer un reconto dos membros que conformaron o
xurado e dos últimos galardoados en anteriores edicións, faise unha escolma das palabras máis significativas da autora no
momento de recoller o premio por De Arcadia para Govinda, obra que se fora xestando durante dez anos na mente da
poetisa.
- M. V., “Rosa Pita, una cuentacuentos coruñesa, gana el Premio de Poesía Espiral Maior”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24
febreiro 2001, p. 60.
Dáse conta da concesión do Premio Espiral Maior de poesía a Charo Pita por De Arcadia para Govinda, seleccionado de xeito
unánime entre os 35 autores que se presentaron. Tamén se recollen as reflexións do portavoz do xurado, Xabier Baixeiras e da
propia galardoada.
- Afa, “Convócase a décima edición do premio de Poesía Espiral Maior”, O Correo Galego, “AFA”, 6 novembro 2001,
p. 33.

Anuncia a nova edición do premio explicando as bases que o rexen, como o límite de versos, as datas de entrega dos traballos
ou o obxectivo co que naceu este galardón sen dotación económica.

-C. V., “Estíbaliz Espinosa gaña o Espiral Maior ‘sacando de quicio’ á poesía”, A Nosa Terra, nº 1014, “Cultura”, 28 decembro
2001, p. 24.
Anuncia que Estíbaliz Espinosa se fixo co premio Espiral Maior co seu poemario Número e e fai un repaso por outros galardóns
que a poetisa coruñesa gañou anteriormente. Refírese á temática e estructura da obra, sinalando que a autora ofrece un libro
aberto, no que busca as contradiccións reflectidas xa no propio título. Alude ademais a que trata temas pouco habituais na
poesía como conceptos matemáticos, e recolle a idea que a propia poeta ten da poesía, ou a súa crítica ao feito de que sexa un
xé nero de poucos lectores e no que loita contra o intimismo. Remata dando conta de quen formou o xurado e o que máis
valoraron na obra.

XXIº Premio “Esquío”
Convocado pola Fundación Caixa Galicia e a Sociedade Cultural Valle-Inclán de Ferrol, dende o 1980. Establécense dous
premios indivisíbeis de 1.500.000 ptas. con cadanseu accésit de 250.000 ptas. para traballos presentados en lingua galega e
castelá, respectivamente. Poderán concorrer poetas nacionais e estranxeiros, sempre e cando os orixinais estean escritos en
calquera dos idiomas citados. Cada premio ou accésit adxudicarase a un libro de poemas con tema libre e extensión mínima de
cincocentos versos. Os orixinais terán que ser inéditos e non premiados noutro certame. Enviaranse antes do 31 de xullo por
cuadruplicado, mecanografados a dous espacios e baixo plica, á Fundación Caixa Galicia (Unidade Departamental de Bolsas e
Premios, R/ Montero Ríos, 7, 15706 Santiago de Compostela) ou entregaranse en man en calquera oficina da Caixa Galicia. Os
traballos premiados serán propiedade dos respectivos autores, a excepción da primeira edición, que será publicada pola
Fundación Caixa Galicia na colección “Esquío de Poesía”. O xurado estará composto por persoas de recoñecida solvencia nos
eidos da crítica literaria ou da creación poética. En anteriores edicións este premio fora conseguido por Álvarez Torneiro,
Ramiro Fonte, Miguel Anxo Fernán Vello, Xavier Seoane, Víctor Vaqueiro, Pilar Pallarés ou Estíbaliz Espinosa. Na edición de
2001 presentáronse un total de 285 exemplares, dos que 70 eran en galego, pero por problemas para xuntar a todos os membros
do xurado o seu dictame foi trasladado ao día 19 de xaneiro de 2002 por primeira vez na súa historia.

Referencias varias:

- Mencha Blanco, “El Esquío trajo a Ferrol a los cuatro galardonados en la XX edición”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 6 abril
2001, p. 19.
Achega ás opinións do xurado sobre a poética dos catro gañadores na XXª edición do premio Esquío de poesía: Fermín
Heredero, gañador na modalidade de castelán, Cesáreo Sánchez, premiado en lingua galega polo seu poemario O rumor
distante e Mercedes Castro e Rafael Mouzo accésits na modalidade de castelán e galego respectivamente, dos que o xurado
destacou a calidade das súas obras nun acto que se aproveitou para anunciar a convocatoria XXI dun premio que, segundo
Rodríguez Tenreiro, “goza de gran prestigio”.
- Carlos Barcón, “Esquío 79”, Diario de Ferrol, “entre nosotros”, 19 xuño 2001, p. 20.
Fai referencia ás orixes dos premios “Esquío” e “O poeta Azul de Ferrol” convocados pola SAF, aos que di que un amigo seu
enviou composicións.
- E. A., “Un total de 285 aspirantes al XXI Premio Esquío de Poesía”, El Correo Gallego, “Cultura”, 25 setembro 2001,
p. 68.

Faise eco da numerosa participación de orixinais neste certame poético, indicando que dos douscentos oitenta e cinco
poemarios que se presentaron, setenta son en galego. Sinala tamén as entidades convocantes, a procedencia do xurado, as
contías dos premios e as datas de presentación dos orixinais.
-N. V., “A XXI edición do Premio Esquío trasládase ó mes de xaneiro de 2002”, Diario de Ferrol, “Publicidad”, 13 novembro
2001, p. 12.
Anuncia que se pospón o dictame dos xurados deste premio pola imposibilidade de que se reuniran durante as datas previstas
no mes de decembro. Fai referencia á gran cantidade de traballos presentados, á súa heteroxénea procedencia e a importancia
alcanzada por este premio ao longo dos anos. Remata lembrando os gañadores da anterior edición que na modalidade de galego
lle correspondeu a Cesáreo Sánchez.
- Juan J. Burgoa, “El premio Hernán Esquío, buenos tiempos para la lírica”, Diario de Ferrol, “La ventana”, 5 decembro 2001,
p. 22.
Comeza repasando a historia da literatura galega dende a época medieval, logo fai referencia ao trobador Hernán Esquío, para
centrarse a continuación nos autores de procedencia ferrolá como os irmáns Alberto e Joaquín Camino, Carballo Calero, Pérez
Parallé, Ramiro Fonte, Rosa Méndez ou Medos Romero, entre outros. Tamén alude á publicación

“impuntual y discontinua” de Poesía Galicia, que dende 1982 sinala que ten servido de plataforma para os poetas noveis e
remata falando do Premio Esquío, do que lembra a súa historia e a próxima convocatoria.

XIVº Premio de poesía “Eusebio Lorenzo Baleirón”
O Concello de Dodro, para contribuír á reafirmación da lírica galega, tan importante na historia cultural de Galicia, decide crear
con carácter anual este premio. A el poden concorrer todos os poetas que o desexen, sempre que as obras coas que participen
estean escritas en lingua galega, sexan orixinais e de temática libre e teñan un mínimo de 400 versos. Enviaranse 4 exemplares
escritos á máquina, sen remite identificador, ao seguinte enderezo: Concello de Dodro-A Coruña, XIVº Premio de Poesía
“Eusebio Lorenzo Baleirón”. Así mesmo, as obras terán un lema, que figurará no exterior da plica, onde se incluirán os datos
persoais do autor. Establécese un único e indivisíbel premio de 375.000 ptas. (por segundo ano consecutivo e non as 350.000
ptas. de anteriores convocatorias) e a publicación da obra na colección de poesía “Eusebio Lorenzo Baleirón” de Ediciós do
Castro. O Concello de Dodro resérvase os dereitos desta primeira edición e, a partir da segunda, a obra pasa a ser propiedade do
seu autor, quen, en sucesivas edicións, deberá facer constar a condición de ser premiada con este galardón. O xurado será
designado polo Concello de Dodro, entre personalidades de Galicia vinculadas á poesía e á crítica literaria, facéndose pública a
súa composición antes de concluír
o mes de novembro. Un membro da Corporación Municipal actuará como secretario, sen voz nin voto. O prazo de entrega de
orixinais remata o 23 de novembro. O fallo darase a coñecer nun acto celebrado na Casa da Cultura do Concello de Dodro o día
22 de decembro e a entrega do premio terá lugar o día 30 do mesmo mes. Nesta edición presentáronse corenta e unha obras,
entre as que o xurado formado polo alcalde como presidente, Cesáreo Vidal Alborés como secretario, Carlos Penela Martín,
Xosé Luís Axeitos, Xesús Rábade Paredes e Teresa Seara como vocais elixiu como gañador a obra do xornalista ourensán Xosé
Lois Rúa Núñez O tránsito da auga.

Referencias varias:
- U. L., “El Concello dodrense convoca una nueva edición del premio Eusebio Lorenzo Baleirón”, La Voz de Galicia, “Sar”, 5
outubro 2001, p. 9.
Anuncia a nova convocatoria deste premio indicando os prazos e contía do galardón convocado para honrar a memoria “do
ilustre poeta” dodrense e “contribuír á promoción da poesía”.
- Efe, “Convocado el XIV Premio de Poesía ‘Eusebio Lorenzo Baleirón”, El Correo Gallego, “Cultura”, 16 outubro 2001, p.
75.
Dá conta da nova convocatoria deste premio de poesía, recolle a contía deste ano e a data de remate do prazo para presentar os
traballos. Remata lembrando brevemente ao poeta que lle deu nome, do que sinala que escribiu O corpo e as sombras,

-U. L., “Máis de 40 obras concorren ó premio Eusebio Lorenzo Baleirón”, La Voz de Galicia, “Sar”, 28 novembro 2001, p. 13.

Anuncia a ampla participación no certame e a composición do xurado nomeado polo alcalde do Concello de Dodro. Anuncia as
datas do fallo do xurado e de entrega dos galardóns ademais da contía económica e a publicación da obra gañadora na colección
de poesía de Ediciós do Castro.
- U. L., “Dodro falla na Casa da Cultura o XIV Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón”, La Voz de Galicia, “Arzúa-Sar”,
22 decembro 2001, p. 13.
Anuncia a reunión do xurado na Casa de Cultura de Tallós para elixir a obra gañadora do premio entre as corenta e unha
presentadas. Tamén adianta outros actos celebrados dentro da Semana Cultural de Dodro entre os que destaca postas en escena
ou actuacións musicais.
- Uxía López, “O día de Eusebio Lorenzo”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 31 decembro 2001, p. 22.
Faise eco da celebración do acto de entrega do premio ao xornalista ourensán Xosé Lois Rúa por O tránsito da auga e recolle
as palabras de Helena Villar Janeiro nas que alude á importancia do poeta falecido.

XXIIº Premio nacional de poesía “O Facho”

Premio creado no 1978 pola Agrupación Cultural O Facho para difundir a poesía de autores mozos. Poden concursar todos
aqueles autores que, sen limitación de idade, non teñan publicado un libro poético individual en galego. Os participantes poden
concorrer cun máximo 5 poemas de tema libre, a dobre espacio e por cuatriplicado, con lema e baixo plica. Os traballos deberán
enviarse á Agrupación Cultural O Facho (R/ Federico Tapia 12-1º, Apartado 46-A Coruña) e haberá un único premio de 50.000
ptas. para o gañador, mais as mencións honoríficas que o xurado, designado pola agrupación, estime oportunas. Así mesmo, O
Facho comprométese a publicar os traballos do concurso e, previo consentimento dos autores, introducilos na páxina web da
agrupación. Na súa vixésima primeira edición o xurado estivo formado por Xavier Vasques Freire, Ramiro Torres e Luis Maças
que decidiron outorgarlles o premio ex aequo a Lucía Aldao e Daniel Salgado que presentaron os seus traballos baixo os lemas
de “A muller que se retorce, o sentimento marciano; a incontinencia” e “5 poemas da fiestra”, respectivamente. A entrega do
premio fíxose o 14 de agosto de 2001 no Café Galego Maeloc da Coruña.

IVº Premio de poesía “Faustino Rey Romero”
Convocado polo Centro Cultural Faustino Rey Romero de Rianxo para estimular a creación literaria en galego e promocionar a
figura e obra do insigne poeta isornés. Premiaranse poemas ou conxuntos de poemas escritos en galego, de temática libre e
cunha extensión de entre 30 e 100 versos. Deben enviarse por triplicado ao centro (Centro Sociocomunitario s/n., Isorna, 15983
Rianxo), nun sobre pechado sen remite, que conteña á súa vez outro no seu interior cos datos do autor. O premio, que pode
quedar deserto, é de 330,51 euros, e o gañador debe asistir á entrega e recitar a súa obra neste acto. A entidade convocante
resérvase o dereito de editar a obra, tamén o gañador pode publicala facendo constar a cualidade de gañadora deste certame. O
xurado estará formado por personalidades relevantes no ámbito da creación e a crítica literaria. Nesta convocatoria o prazo de
entrega rematou o 30 de novembro e fallouse o 15 de decembro de 2001. O xurado estivo formado por Xesús Santos Suárez
como presidente, Avelino Abuín de Tembra, Xosé Ramón Brea Rey, Lucía Novás Garrido e Xesús Carou Pérez, actuando este
último como secretario. A obra premiada foi Fachos de vidro na congostra de David Souto Alcalde, mentres que Versos na
memoria de Xurxo Alonso mereceu mención sen premio.

Referencias varias:

- Avelino Abuín de Tembra, “Os premios Modesto R. Fuigueiredo 2001”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 23 decembro
2001, p. 6.
Ver XXVIIº “Modesto R. Figueiredo do Pedrón de Ouro”. Certame nacional de narracións breves no apartado X. 1 deste
Informe

IIº Premio de poesía “Fiz Vergara Vilariño”
A Agrupación cultural “Ergueitos” e o Concello de Sarria convocou este premio co obxectivo de que figure entre os primeiros de
Galicia dedicados á poesía. Os traballos estarán en galego e terán unha extensión mínima de 400 versos. Presentaranse por
quintuplicado, mecanografados a dous espacios e baixo plica, en sobre pechado cun seudónimo, no seguinte enderezo: II Premio de
Poesía Fiz Vergara Vilariño, Concello de Sarria, R/Maior, 14, 27600 Sarria. O premio consta dunha dotación económica de 500.000
ptas., unha escultura simbólica e a publicación da obra na editorial Espiral Maior. O xurado estará integrado por primeiras figuras da
cultura galega. A gañadora da primeira edición foi Marica Campo co poemario Pedinche luz prestada, publicado por Espiral Maior no
presente ano. Na súa segunda convocatoria,

o prazo de presentación rematou o 31 de outubro e o xurado estivo formado por Helena Villar Janeiro, Emilio Xosé Ínsua e
Cesáreo Sánchez, xunto con Elena Coruño, Concelleira de Cultura, e María Casar, da Asociación Ergueitos, que deron a
coñecer o gañador o 14 de decembro. O número de traballos presentados superou a corentena, de entre os que resultou gañador
Xesús Pereiras López co traballo titulado Úrsula.

Referencias varias:
- Pilar Pallarés, “Sen título”, A Nosa Terra, nº 974, “Guieiro Cultural”, 15 febreiro 2001, p. 25.

Ademais de facer alusión á presentación do libro no que se recolle unha homenaxe a Jenaro Marinhas del Valle a finais de
1998, faise referencia á entrega do Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño que lle foi concedido a Marica Campo e, finalmente,
faise referencia á homenaxe que recibiu Basílio Losada con motivo da súa xubilación.

VIº Premio de poesía “Johán Carballeira”
O Concello de Bueu organiza este certame dende 1996 para recuperar do esquecemento a figura do político e escritor local
Johan Carballeira. Poderán concorrer todos os autores que presenten textos inéditos, escritos en lingua galega e cunha extensión
superior aos 400 versos. O premio terá unha dotación única de 200.000 ptas. Remitiranse cinco copias en tamaño folio,
mecanografadas a dobre espacio e asinadas con pseudónimo ou lema, xunto a un sobre pechado cos datos persoais do
participante, á Casa do Concello de Bueu (R/ Eduardo Vincenti, s/n., 36930 Bueu-Pontevedra). O xurado darase a coñecer no
día, lugar e hora que se comunicarán oportunamente e estará composto por cinco membros relacionados co mundo da cultura e
mais un secretario, con voz e sen voto, en representación da Corporación. O Concello de Bueu resérvase durante un ano os
dereitos de publicación da obra premiada, en todas as linguas do Estado. Gañadores de edicións anteriores son: Xosé Carlos
Caneiro, Yolanda Castaño, Emma Pedreira e Adolfo Caamaño. Na súa sexta edición o prazo de presentación de orixinais
rematou o 29 de setembro, o fallo do xurado deuse a coñecer o 24 de novembro e a entrega do premio tivo lugar o 1 de
decembro. Nesta ocasión o xurado estivo formado por Gonzalo Navaza, escritor e profesor da Universidade de Vigo; Ramiro
Fonte, escritor e profesor de Educación Secundaria; Emma Pedreira, escritora e gañadora de dúas edicións anteriores deste
premio, ademais dos escritores Rafa Villar e Lucía Novás, que decidiron outorgarlle o premio a Xurxo Alonso pola súa obra
Onde viven os saqueadores de naufraxios de entre os máis de trinta traballos presentados.

Referencias varias:
- Álvaro Agulla, “Os colexios de e Bueu celebran as Letras Galegas con festivais”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 17 maio
2001, p. 64.
Recóllese a programación levada a cabo en diversos centros escolares de Marín e Bueu para celebrar o Día das Letras Galegas;
de entre os distintos actos salienta un recital poético por parte dos alumnos no que se evocaron as poesías de Eladio Rodríguez
González, o autor homenaxeado. Tamén está prevista a entrega do “Premio de Poesía e Narración Curta” en Marín e a
presentación do “VI Premio de Poesía Johán Carballeira” en Bueu; así mesmo no concello de Poio farase a entrega de premios
do concurso literario “Xaime Isla” na súa IX edición.
- Álvaro Agulla, “Bueu celebrou unha romaría e entregou as súas Mencións Honoríficas”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 18
maio 2001, p. 64.
Dáse conta da presentación do VIº Premio de Poesía Johán Carballeira, da entrega das tradicionais Mencións das Letras
Galegas e mais de diversos actos realizados con motivo do Día das Letras Galegas e organizados por diversas concellerías do
Concello de Bueu.

-A. A., “El ‘Premio de Poesía Johán Carballeira’ dotado con 200.000 pesetas”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra//Bueu”, 29
agosto 2001, p. 15.
Anuncia a presente convocatoria deste premio e describe as bases que o rexen.
-Álvaro Agulla, “Esta noche se entrega el ‘Premio de Poesía Johán Carballeira”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra//Bueu”, 15
decembro 2001, p. 21.
Anuncia a entrega do VIº premio Johán Carballeira a Xurxo Alonso. Dá os nomes dos membros do xurado e fai unha pequena
historia do galardón.
- C. V., “Xurxo Alonso, o pintor que escribe poesía”, A Nosa Terra, nº 1014, “Cultura”, 28 decembro 2001, p. 25.
Achega á poética do pintor Xurxo Alonso, gañador desta edición do premio Johán Carballeira pola súa obra Onde viven os
saqueadores de naufraxios, do que se reproducen dúas poesías. Explícase a relación entre a pintura e a poesía, refírese aos seus
comezos como poeta cando xa era un pintor coñecido e á temática presente neste poemario caracterizado pola narratividade dos
seus poemas.

-Afonso Fernández, “Xurxo Alonso recibe o premio como ganador do VI Certame de Poesía Johán Carballeira”, A Comarca do
Morrazo, nº 110, 28 decembro 2001, p. 29.
Coméntase que Xurxo Alonso acadou o Johan Carballeira ao terceiro intento e que prometeu “ler moito e escribir pouco”. Así
mesmo, indícase que no acto de entrega do premio non se puido presentar e regalar a obra vencedora na quinta edición,
Velenarias de Emma Pedreira, por problemas da editorial Espiral Maior coa imprenta. De por parte, sinálase que Amigos de
Johan Carballeira pretende do Concello de Bueu a declaración de 2002 como “Ano do centenario de Johan Carballeira” e mais
que sexa distinguido como fillo adoptivo desta localidade mariñeira.

Xº Premio de poesía en lingua galega “Miguel González Garcés”
Convocado dende 1991 pola Deputación da Coruña. As súas bases salientan que os traballos, orixinais e inéditos, deberán estar
escritos en galego e a súa extensión non será inferior aos 300 versos. Presentaranse por quintuplicado, mecanografados a dobre espacio
e acompañados dun sobre pechado no que conste, por fóra, o título da obra e, no interior, o nome e dirección do seu autor. Enviaranse
á Deputación Provincial da Coruña (Alférez Provisional s/n.). O xurado estará presidido polo Presidente da Deputación e del tamén
formarán parte o responsábel da área de Cultura, o último gañador do premio e persoas de recoñecido prestixio dentro do mundo da
poesía. O premio está dotado de

1.000.000 de ptas. e a publicación da obra por parte da Deputación, quen poderá sacar a primeira edición sen dereitos para o
autor, á quen se lle entregarán 30 exemplares. Este certame foi gañado en anteriores edicións por Xabier Rodríguez Baixeras,
Luz Pozo Garza, Xulio L. Valcárcel, Paulino Vázquez, Marta Dacosta, Estebo Creus Andrade,Ramiro Fonte, Manuel Álvarez e
Xosé María Álvarez Cáccamo. Nesta edición a obra gañadora foi Campo segado de Manuel Álvarez Torneiro.

Iº Certame de poesía “SMS Xanela da Cultura”
Novidosa convocatoria dun certame poético que ten como base os teléfonos móbiles, a través dos que se enviarán os poemasmensaxes ou a través da páxina web www.xaneladacultura.com/certamesms que a Fundación Observatotio Urbano do Eixo
Atlántico puxo a disposición de Xanela da Cultura, quen tamén contou coa colaboración do Concello da Coruña e do Eixo
Atlántico. Os poemas non deben superar os cento sesenta caracteres, nin incluír palabras obscenas, ofensivas ou difamatorias,
ademais de ser orixinais. Os prazos de envío rematan o 15 de xullo de 2001 e o dictame do xurado comunicarase o 30 de xullo.
Os premios son un teléfono móbil para o gañador e cadanseu lote de libros de Edicións Xerais de Galicia para o segundo e
terceiro. Os poemas gañadores serán publicados nun volume commemorativo por esta mesma editorial. O xurado estivo
composto por Fran Alonso como presidente, Ana Romaní, Concha Pino e Kiko Neves, actuando como secretario José Manuel
Ojea. Os gañadores foron: Iván García Campos con “O silencio é esa eiruga que dorme dentro da mazá”, Ramón Vilar Landeira
con “Cando che eu falaba...” e Carlos Verea Vázquez con “A miña nai era costureira...”.

Referencias varias:
- Rodri García, “Poemas en la pantalla”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 29 xuño 2001, p. 31.

Preséntase o primeiro certame de poesía SMS Xanela da Cultura organizado pola Fundación Observatorio Urbano do Eixo
Atlántico. Saliéntase a orixinalidade de empregar a pantalla dos teléfonos móbiles como soporte das poesías. Así mesmo,
ofrécense datos referidos ao xurado e aos premios. Remátase informando da invitación que os promotores deste certame lles
fixeron a quince autores galegos para que escriban relatos que non sobrepasen os cento sesenta caracteres.
- O. I., “Poesía para os móbiles”, O Correo Galego, “Océ@no Internet”, 30 xuño 2001, p. 3.
Infórmase da recente aparición da obra mnsjs d txto. Diccionario de mensajes y-) para móviles de Victor Poole e James Lloyd.
Así mesmo, faise referencia á celebración do I Certame Galego de Poemas SMS convocado por Xanela da Cultura. Ofrécense
datos sobre a participación, a decisión do xurado e a contía dos premios. Finalmente, coméntase a invitación que a organizadora
deste concurso lanzou a escritores para que compoñan relatos que non excedan dun número de caracteres moi reducido.

- Natalia Sequeiro, “Literatura comprimida”, O Correo Galego, “Lecer”, 1 xullo 2001, p. 4.

Saliéntase a novidosa iniciativa da Fundación Observatorio Urbano do Eixo Atlántico ao organizar un certame de poemas no
que se emprega como soporte a pantalla dos teléfonos móbiles. Infórmase, así mesmo, da invitación que esta mesma agrupación
fixo a recoñecidos escritores galegos para que compoñan un relato que non exceda dos cento sesenta

caracteres. Finalmente, recóllense as opinións de Rosa Aneiros, Fran Alonso e Camilo Franco, como promotores destas ideas.

Premio de poesía “Suso Vaamonde”
Coa finalidade de fomentar o uso do galego entre as novas xeracións e axudar a potenciar os poetas novos, A Fundación “O
Grelo” Amigos de Galicia convoca este certame, que está patrocinado pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria e da Dirección Xeral de Política Lingüística. A el poden concorrer poetas ou escritores
de calquera nacionalidade a condición de que non teñan publicado ningún libro de poesía e presenten os seus traballos en
galego, de tema libre e cunha extensión mínima de 600 versos. Os orixinais presentaranse por quintuplicado, mecanografados a
dous espacios e enviaranse, baixo plica, á Fundación convocante (R/ Luís Kasado, 10-6ºA 36209 Vigo). Establécese un único
premio de 200.000 ptas, aínda que tamén se poderá outorgar un accésit como máximo sen dotación económica. Na edición
deste ano 2001, que xa fora convocada no ano 2000, o prazo para presentar os orixinais rematou o 1 de abril e o xurado, que
fixo público o seu veredicto o 16 de abril, estivo composto por Luís Tosar, Xavier Rodríguez Barrio, Xosé Alonso, Antón
Grande e Diego Bernal que decidiu outorgarlle o galardón a Manuel Solleiro pola obra Fouce.

X. 2. 1. Poesía

IIIº Certame de poesía “Antón Zapata García”
Convocado pola Agrupación Cultural e Deportiva “Ría de Laxe”. Presenta dúas categorías, unha delas para menores de 15
anos. Para máis información dirixirse á Agrupación convocante (Rúa do Cantón, 11. 15117 Laxe. A Coruña).

IIº Concurso galego de “Cantares de Cego”
Convocado por segundo ano consecutivo, ten como finalidade recuperar os antigos cantares de cego e un único premio de
100.000 ptas. Máis información na Oficina de Información Xuvenil ou no Departamento de Cultura do Concello de Celanova.

XIº Certame de Poesía “Concello de Marín”
Premio convocado pola concellalía de cultura de Marín para traballos escritos en lingua galega, cun mínimo de cen versos. Está
dotado con 150.000 ptas. que se entregarán durante os actos que se celebren co gallo da celebración do Día das Letras Galegas.
O galardón na presente edición foi para Luis Antonio Cortiñas Rodríguez polo traballo “Gran Sol”.

Referencias varias:
- Álvaro Agulla, “O alcalde de Marín entregou os premios dos concursos literarios do Concello”, Diario de Pontevedra,
“Cultura”, 18 maio 2001, p. 64.
Ver VIº Premio de narración curta “Concello de Marín” no apartado X.1.1 deste Informe.

XVº Premio de poesía “Feliciano Rolán”
Organiza este premio a Agrupación Cultural Guardesa e patrocínao o Concello da Guarda, establecendo tres premios para
poemarios de entre trinta e cen versos, que poden estar escritos en castelán ou en galego. Os encargados de xulgalo serán
membros da Agrupación Cultural Guardesa e persoas relacionadas co mundo das letras. Para máis información dirixirse á
Agrupación convocante (Apartado de Correos 69 (36080 A Guarda). Nesta ocasión o primeiro premio foi para Xurxo Alonso
polo poema “Esta noite de vran”, mentres que o segundo e terceiro premio recaeron en poemas en castelán.

Referencias varias:

- Ricardo Rodríguez Vicente, “La Agrupación Cultural Guardesa convoca el XV premio de poesía ‘Feliciano Rolán”, Faro de
Vigo, “Baixo Miño/Louriña”, 28 xullo 2001, p. 26.
Recolle as bases da convocatoria deste premio facendo fincapé nas datas e contías económicas asignadas a cada categoría.

- Cristina Lede, “Xurxo Alonso, pintor e poeta”, Diario de Arousa, 9 agosto 2001, p. 56.

Anúnciase o acto de entrega do premio de poesía Feliciano Rolán a Xurxo Alonso polo poema “Esta noite de vrán”, inserido no
volume Versos na memoria. O autor de orixe arxentina afirma que ten o mar como liña temática principal e enumera algúns dos
galardóns recibidos nas súas facetas de pintor e de literato.

XIº Certame de poesía “Rosalía de Castro” de Córdoba
Este premio, que se leva convocando dende o ano 1991, establece por segundo ano consecutivo un apartado de poesía en
galego. A el poden concorrer todos os poetas que o desexen cun só poemario de entre 300 e 600 versos que se presentarán por
cuadruplicado, mecanografados por unha soa cara e baixo lema, acompañados dun sobre pechado no que se incluirán os datos
persoais do autor. O prazo de admisión de orixinais remata o 20 de abril e a contía total é de
600.000 ptas. para as tres modalidades que presenta. Para máis información dirixirse á Casa de Galicia (Praza de San Pedro, 1,
14002 de Córdoba).

Referencias varias:
-M. T., “La Casa de Galicia en Córdoba convoca el ‘Rosalía de Castro’”, El Correo Gallego, “Galicia exterior”, 25 febreiro
2001, p. 40.
Anúnciase a convocatoria do XIº Certame de poesía Rosalía de Castro pola Casa de Galicia en Córdoba. Recóllese un extracto
das bases ademais de facilitar varios números de teléfono para que o interesado poida ampliar información.

XIVº Certame nacional “Xosé María Pérez Parallé” de poesía
Convocado polo Círculo Mercantil e Industrial de Fene para enxalzar a figura do poeta Xosé María Pérez Parallé, a el poden
concorrer autores maiores de 14 anos con poemas de temática libre, que poderán estar escritos en galego ou castelán. Na súa
décimo cuarta edición o premio de 100.000 ptas. foi outorgado por un xurado conformado por Pedro Blanco Llano, Esperanza
Piñeiro de San Miguel, Eva Ocampo, Juan Fernández Manso e Antonio García Riero, a Lázaro Domínguez co poema “A
veces”, mentres que se lle outorgou un accésit ao fenés César Pita Trinquete polo poema “Tres tempos na atardecida”. A
entrega do premio celebrouse o 24 de novembro no Círculo Mercantil e Industrial de Fene.

X. 3. Teatro

Premio “Álvaro Cunqueiro” para textos teatrais
Foi convocado en 1988 polo Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), aínda que dende 1992 a 1999 deixou de
convocarse. Reapareceu no ano 2000 cunha dotación de 1.000.000 de ptas. e a posibilidade de publicar e representar a obra
galardoada. Os textos que se presenten teñen que ser inéditos, de temática libre e sen limitación de extensión agás as obras de
teatro breve. Non deberán ser premiados nin representados anteriormente. Enviaranse por quintuplicado en exemplares
separados e mecanografados a dobre espacio ao IGAEM (Pavillón de Galicia, s/n. San Lázaro. Apartado. 150, 15703 Santiago
de Compostela). O xurado terá en conta a viabilidade da representación da obra no que se refiere a aspectos que afectan ao
número de páxinas, espacio escénico ou condicións técnicas. Nesta edición os participantes tiveron dous meses para presentar
os seus traballos dende a publicación das bases no DOG, e así mesmo, o xurado, composto por Amado Rincón Virulegio -como
presidente-, Albino Mallo, Roberto Salgueiro, Carlos Paulo Martínez Pereiro e Arturo Lezcano, tivo tamén dous meses para
tomar a súa decisión. Nesta convocatoria, á que se presentaron vintecatro orixinais, resultou gañadora a obra orixinal Agnus
Patri de Alfonso Becerra Arrojo. Outros autores que recibiron este premio en edicións anteriores son: Raúl Dans, Agustín
Magán, Manuel Riveiro Loureiro, Euloxio Ruibal ou Roberto Salgueiro, este último en dúas ocasións.

Referencias varias:
- AFA, “Primeiro premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais escritos en galego”, O Correo Galego, “AFA”, 5 marzo 2001,
p. 19.
Infórmase sobre as bases deste primeiro premio Álvaro Cunqueiro, convocado polo Instituto Galego de Artes Escénicas e
Musicais (IGAEM). Sinálase tamén a posibilidade de representación da obra gañadora.
- AGN, “Un total de 24 obras concurren al Premio Álvaro Cunqueiro”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 1 maio 2001, p.
64.
Dá conta da participación de vintecatro obras dramáticas orixinais galegas a este premio. Salienta o aumento dun sesenta por
cento con respecto ao ano anterior, e adianta que a obra gañadora será publicada na colección “Os libros do Centro Dramático
Galego”. Tamén sinala que o xurado dará a coñecer o fallo nun prazo de dous meses despois do remate do prazo de
presentación. Finalmente lembra algúns dos galardoados entre os que están Raúl Dans, Agustín Magán, Euloxio Ruibal ou
Roberto Vidal Bolaño.

- Afa, “Alfonso Becerra gaña o Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais”, O Correo Galego, “AFA”, 7 setembro 2001,
p. 32.
Fálase da obra Agnus patri de Alfonso Becerra por ser a gañadora do Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais. Alúdese á
traxectoria profesional do autor premiado. A continuación, preséntanse algunhas das valoracións feitas polos membros do
xurado. Infórmase, ademais, da dotación económica do premio e da posesión polo Igaem dos dereitos de representación.
Finalmente, faise referencia á outra peza teatral deste autor: Rexurdimento. Visións de cego.
- AGN, “Un texto teatral del lugués Becerra gana el ‘Álvaro Cunqueiro”, El Progreso, “Sociedad”, 7 setembro 2001, p.
66.
Infórmase da concesión do Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais á obra Agnus patri de Alfonso Becerra. Coméntase
brevemente a historia deste certame literario organizado pola Consellería de Cultura. Cítanse, ademais, os nomes dos
integrantes do xurado nesta edición. Remátase ofrecendo un resumo da traxectoria teatral deste autor, do que se indica que xa
comezou a súa formación aos 18 anos.

Vº Premios “María Casares”

Premio convocado pola Asociación de Actores, Directores e Técnicos de escena de Galicia en colaboración co Concello da
Coruña. Selecciónanse tres finalistas para cada unha das modalidades que se teñen en conta: mellor actor e actriz protagonistas;
actor e actriz secundarios; director; text o, adaptación e traducción; mellor espectáculo; música orixinal; escenografía; vestiario
e maquillaxe. Haberá tamén un premio especial que leva o nome da actriz Marisa Soto, que será o dado pola xente da
Asociación. Os socios da agrupación emiten o seu voto por correo e en segredo. Esta selección de nomeados pásaselle a un
xurado integrado por persoas relacionadas co mundo da escena. A entrega de galardóns coincide co Día Mundial do Teatro, o
27 de marzo, e o acto de entrega ten lugar no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Na edición correspondente ao ano 2001, os
galardoados nas diferentes categorías foron:
-Mellor espectáculo: O lapis do carpinteiro de Sarabela Teatro.
-Mellor dirección: Ánxeles Cuña por O lapis do carpinteiro de Sarabela Teatro.
-Mellor actriz protagonista: Rosa Álvarez por Compañía de Galería Compañía de Teatro
-Mellor actor protagonista: Fernando Dacosta por O lapis do carpinteiro de Sarabela Teatro.
-Mellor actriz secundaria: Belén Cosntenla por Criaturas de Teatro do Aquí
-Mellor actor secundario: Xosé Manuel Olveira “Pico” por Calígula do CDG
-Mellor escenografía: Jesús Costa por O lapis do carpinteiro de Sarabela Teatro
-Mellor texto orixinal: Roberto Vidal Bolaño por Criaturas de Teatro do Aquí
-Mellor texto adaptado: Fina Calleja, Ánxeles Cuña e Begoña Muñoz por O lapis do carpinteiro de Sarabela
Teatro

-Mellor música orixinal: Piti Sanz por Ñiqui-Ñaque de Ollomoltranvía

-Mellor iluminación: Antón Rodríguez Macías, Ánxeles Cuña e Suso Díaz por O lapis do carpinteiro de
Sarabela Teatro
-Mellor vestiario: Carlos Rodríguez por O lapis do carpinteiro de Sarabela Teatro
-Mellor maquillaxe: Quique Martínez por O lapis do carpinteiro de Sarabela Teatro
-Premio de honra “Marísa Soto” para a Asociación Cultural Abrente

Referencias varias:
- Ana E. Martínez, “O mundo do teatro galego dáse cita hoxe na entrega dos premios María Casares”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 27 marzo 2001, p. 27.
Anúnciase a próxima celebración da Vª edición dos Premios María Casares no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Sinálase
que a gala estará presentada por Maxo Barjas e Lino Braxe, que a Asociación Cultural Abrente de Ribadavia recibirá un
galardón especial de Honra e sublíñase que O lapis do carpinteiro e A burla do galo optan a nove e oito premios
respectivamente.

- C. F., “O lapis do carpinteiro’ de Sarabela arrasa nos premios María Casares”, La Voz de Galicia, “Cultura. Día Mundial do
Teatro”, 28 marzo 2001, p. 27.
Faise a relación de todos os premiados na Vª edición dos Premios María Casares de teatro enfatizando que a compañía ourensá
Sarabela obtivo oito dos trece galardóns coa obra O lapis do carpinteiro.
- Doda Vázquez, “O lapis do carpinteiro’ arrasa en los premios María Casares”, La Opinión, “Cultura”, 28 marzo 2001,
p. 59.
Recálcase que a obra O lapis do carpinteiro dirixida por Ánxeles Cuña foi a gran triunfadora, con oito galardóns, nos Premios
María Casares, mentres que Criaturas, con dous, e A burla do galo, con ningún, foron as perdedoras da noite.
- Marta Villar, “La adaptación teatral de ‘O lapis do carpinteiro’ triunfa en los María Casares con ocho premios”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 28 marzo 2001, p. 53.
Infórmase de que na Vª edición dos premios galegos de teatro María Casares a obra O lapis do carpinteiro foi a indiscutíbel
triunfadora dado que, baixo a dirección de Ánxeles Cuña, atinxiu oito galardóns. Sinálase tamén que A burla do galo, do CDG,
foi a absoluta perdedora ao non recoller ningún dos dez premios aos que estaba nomeada.

- E. Rodríguez, “Sarabela, el teatro con mayúsculas”, La Región, “Cultura. Teatro”, 29 marzo 2001, p. 14.
Artigo que resalta que a compañía ourensá Sarabela acadou o recoñecemento unánime da escena galega ao atinxir oito premios
–ao mellor espectáculo, dirección, actor protagonista, escenografía, texto adaptado, iluminación, vestiario e mais maquillaxe –
na Vª edición dos Premios María Casares coa obra O lapis do carpinteiro. Sinálase que esta compañía teatral “se impuso al
aplastante poderío económico y subvencionado del CDG” e remátase indicando que esta compañía está a representar
Sexismunda e que prepara a adaptación da novela de John Kennedy Toole A conxura dos necios.
- Lolín Lira, “Abrente, treinta años después”, La Región, “Cultura”, 29 marzo 2001, p. 14.

Co gallo da concesión do premio Marisa Soto, polo seu traballo a prol do teatro, ao colectivo Abrente de Ribadavia, Lira afirma
o merecido deste galardón. Así mesmo, sinala que Abrente exerceu como dinamizador cultural de Ribadavia nos tempos en que
non había subvencións, con múltiples actividades durante o ano, ata a súa desaparición, ocorrida en 1983.
-Luís Franqueira, “Sarabela arrasa nos premios María Casares con ‘O lapis do carpinteiro”, El Mundo. Galicia, “Cultura”, 29
marzo 2001, p. 9.
Alúdese aos premios María Casares, outorgados pola Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de Galicia, que
recaeron na súa maioría na obra O lapis do carpinteiro da compañía ourensá Sarabela. Indícase que no acto

de entrega destes premios se leu o Manifesto do Teatro Galego e mais que un actor lle guindou unha pataca quente ao
responsábel de cultura do Concello da Coruña “para ver qué se fará polo futuro do teatro galego dende as institucións”.
- Pedro P. Riobó, “Edición dos premios María Casares”, Revista Galega de Teatro, nº 26, primavera 2001, pp. 41-43.
Fai unha pormenorizada descrición do acto de entrega dos premios María Casares que tivo lugar na Coruña, presentado por
Maxo Barjas e Lino Braxe. Relata, de xeito desenfadado, intercalando opinións persoais, as intervencións que tiveron lugar,
dende o manifesto lido por Miguel Pernas ata a intervención de cada un dos galardoados cando recollen o premio, momento que
aproveita para referirse á súa indumentaria e ás incidencias que ocorren no escenario. Finalmente, ofrécese unha ficha de todos
e cada un dos premiados nas diferentes categorías ademais dos que estaban nominados para ese mesmo premio.

Premio “María Teresa León” para autoras dramáticas
Convocado polo Instituto da Muller do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais de España e a Asociación de Directores de
Escena de España, coa colaboración da Fundación Autor da SGAE, coa finalidade de propiciar e favorecer a escritura de obras
literarias dramáticas por parte de mulleres. Poden concorrer as escritoras de textos dramáticos escritos nas linguas do Estado
español. As obras deberán ter unha extensión equivalente á duración normal dun espectáculo e o xénero, estilo, estructura e
temática serán libres. Os orixinais deberán ser inéditos e non estreados e irán firmados cun lema e acompañados dun sobre
pechado que mostre no seu interior o nome do premio, o lema e o título da obra. No seu interior aparecerán os datos do autor e
o seu currículo persoal. Deberán enviarse por triplicado á Asociación de Escena de España (Costanilla de Los Ángeles, 13,
baixo, esquerda, 28013 Madrid). O xurado estará formado por destacadas personalidades do mundo teatral e o premio consistirá
nun certificado acreditativo, unha estatuíña do pintor e escultor José Hernández e 1.325.000 ptas. Así mesmo, concederase un
accésit de 625.000 ptas. e certificado acreditativo. Poderase conceder unha mención especial a algunha das obras presentadas,
recomendando a súa publicación xunto ás obras premiadas. A obra premiada e a merecedora do accésit serán publicadas nun
volume da colección “Literatura Dramática Iberoamericana”, de Publicacións da ADE para o que as premiadas teñen que ceder
os dereitos da traducción ao castelán no seu caso e os dereitos de representación en calquera lingua por espacio de dous anos. A
resolución do premio farase pública a finais de ano no marco do Acto Anual de Entrega de Premio ADE. Nesta oitava edición a
autora gañadora foi a colombiana Luz Peña Tovar polo texto Un remolino en el río. Así mesmo houbo un accésit e unha
mención especial que tamén recaeron en textos en castelán.

Iº Premio de interpretación teatral “Maruxa Villanueva”
O Concello de Padrón convoca este premio en homenaxe a Maruxa Villanueva, que foi case tres décadas gardesa da CasaMuseo de Rosalía de Castro e tamén recoñecida actriz de teatro. A el poden concorrer aqueles actores e actrices que, durante o
ano, participasen nun espectáculo teatral en galego, ademais de ser extensivo a un artista de recoñecida traxectoria neste ámbito.
Conta cun premio de 200.000 ptas. e unha estatuíña de bronce que representa o busto de Maruxa Villanueva. Este premio foi
resolto por un xurado de trece membros designado polo Concello e coordinado polo especialista en teatro Anxo Abuin. Os
outros membros do xurado foron Dolores Vilavedra, Francisco Pillado, Manuel Vieites, José Manuel González Herranz, Miguel
Gómez Segade, Lino Braxe e Rubén García como especialistas neste ámbito. Por outro lado dende o punto de vista da
administración estiveron no xurado Jesús Villamor Calvo, Ángel Vázquez Castaño, Manuel Baltar, Octavio Sánchez Mallo e
actuando como secretario Masito Beiró. O gañador desta edición foi Roberto Vidal Bolaño pola súa longa e brillante carreira
profesional que cumpría 25 anos.
Referencias varias:

- C. B., “Un galardón para Maruxa Villanueva”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 20 xaneiro 2001, p. 50.

Anuncia a presentación do primeiro certame dedicado á figura da actriz de teatro e gardiá da Casa Museo Rosalía, Maruxa
Villanueva, para o vindeiro mércores 24 de xaneiro. Trátase de premiar a interpretación de actores en obras escritas en galego.
Ofrécense indicacións sobre o acto, que contará coa presencia do coordinador do proxecto, Anxo Abuin. Ademais faise unha
breve traxectoria pola vida de María Isaura Vázquez, coñecida artisticamente como Maruxa Villanueva, e na que é equiparada
á mesma Rosalía. Engádese tamén unha das últimas fotografías da actriz, na Casa da Matanza.

- C. B, “Destacan la importancia que tendrá para el teatro gallego el ‘Maruxa Villanueva”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 25 xaneiro 2001, p. 44.
Infórmase de que son trece os membros que formarán parte do certame de interpretación teatral ‘Maruxa Villanueva’ de
Padrón, promocionado pola Admistración local e coordinado por Anxo Abuin, profesor de Teoría da Literatura e especialista
teatral. Dá conta do cartel de personaxes que compoñen o xurado, que fallará o premio o 24 de novembro, coincidindo co
terceiro aniversario do pasamento de Maruxa Villanueva. Ademais, engádense reflexións do coordinador, Anxo Abuin, sobre o
premio.
- C. B. “O Maruxa Villanueva de teatro”, O Correo Galego, “AFA”, 25 xaneiro 2001, p. 35.

Faise eco das palabras do coordinador do acto, Anxo Abuin, quen expresou a súa satisfacción pola creación deste certame de
interpretación teatral en homenaxe a Maruxa Villanueva, ademais de facer públicos os nomes dos trece membros do novo
premio. Cítanse a tódalas persoas que, vencelladas ao teatro, apoiaron o proxecto tanto dende o punto de vista institucional
como académico. Ademais, infórmase sobre as futuras reunións dos compoñentes do xurado e da próxima inauguración dun
busto da finada actriz Maruxa Villanueva.
- U. L., “O Consistorio de Padrón institúe o premio de teatro Maruxa Villanueva”, La Voz de Galicia, “Comarcas”, 25 xaneiro
2001, p. 12.
Saliéntase a importancia da institución deste premio, recollendo as declaracións do coordinador do acto, Anxo Abuin, e
repásase dun xeito breve a vida de Maruxa Villanueva (1906-1998).
- C. B., “Padrón dará a conocer el día 10 a los actores finalistas del ‘Maruxa Villanueva”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 31 outubro 2001, p. 31.

Informa de que o xurado deste primeiro premio se reunirá o próximo día dez para escoller o actor ou actriz galardoado de entre
os que figuran na lista de posíbeis candidatos. Indica que os membros do xurado procederán a unha votación e que no caso de
haber unanimidade xa quedará decidido ese día o gañador ou gañadora. Así mesmo fai referencia ao ciclo

teatral que terá lugar en novembro no concello de Padrón, que tamén se inclúe como acto de recoñecemento ao mundo do teatro
en galego e á figura de Maruxa Villanueva.

- U. L., “Padrón dedica el mes de noviembre al teatro con un ciclo en el auditorio”, La Voz de Galicia, “Sar-Xallas”, 31 outubro
2001, p. 13.
Ver Ciclo de teatro de Padrón no apartado III. 4. 1 deste Informe.
- C. B., “El jurado del ‘Maruxa Villanueva’ de Padrón se reserva el nombre del actor galardonado”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 11 novembro 2001, p. 33.
Anuncia que os membros do xurado deste certame xa teñen escollido un gañador de entre seis finalistas, pero que sen embargo
non o din indicando que necesitan uns días de reflexión ademais de quedar supeditada a súa decisión a unha ratificación
plenaria. Despois disto acaba sinalando que o día 24 este concello renderá unha homenaxe á actriz que dá nome a este premio.

- Uxía López, “El jurado del premio de interpretación de Padrón aplaza el fallo una semana”, La Voz de Galicia, “Ordes-Sar”,
11 novembro 2001, p. 13

Informa de que o xurado deste premio ten case decidido o actor ou actriz de teatro que o gañará, aínda que se indica que este
deberá reunirse de novo para decidir cal dos dous candidatos que teñen será o galardoado. Remata subliñando o día e lugar do
acto de entrega.
- Manuel Dourado Deira, “Certame ‘Maruxa Villanueva’, ‘inimigos de Valle (?)”, El Correo Gallego, “Barbarousa”, 13
novembro 2001, p. 33.
Ademais de aludir ao feito de que os alcaldes de Vilanova e da Pobra do Caramiñal van firmar un “pacto de cabaleiros” a
respecto da figura de Valle-Inclán, fai referencia ás diferencias que o premio Maruxa Villanueva levanta entre as distintas
forzas políticas do concello de Padrón. Así mesmo de modo persoal lamenta que a boa iniciativa de crear este premio se
entorpeza coa falta de transparencia da designación do xurado, xa que este feito constitúe falta de obxectividade na resolución
do mesmo e é un desprestixio para o certame e a figura de Maruxa Vilanueva.
- Uxía López, “El pleno de Padrón tendrá que subsanar la constitución irregular de un jurado”, La Voz de Galicia, “Sar”, 13
novembro 2001, p. 12.

Dá conta da irregularidade no cumprimento das bases deste premio no que se refire á composición do xurado, xa que este tiña
que ser elixido pola corporación municipal no mes de xaneiro, pero a súa elección fíxoa directamente o grupo

de goberno. Ademais indica que o xurado elixido ten xa practicamente decidido quen será o gañador e alude tamén a outras
irregularidades noutros premios deste concello.
- C. B., “El PSOE pide la dimisión de Ángel Vázquez por las irregularidades del ‘Maruxa Villanueva”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 14 novembro 2001, p. 29.
Mostra os problemas existentes entre os distintos partidos políticos do concello de Padrón debido ao incumprimento das bases
deste premio teatral. Así, pon de manifesto que a Converxencia de Independentes de Padrón non entende cómo o edil de cultura
os convoca a unha reunión para ratificar o xurado cando este xa está constituído e ten decidido o gañador. Por outro lado sinala
que o PSOE pide a dimisión do edil de cultura e pretende que o executivo local responda sobre as irregularidades deste certame.

-Manuel Dourado Deira, “Carta a Maruxa Villanueva, signo de contradicción”, El Correo Gallego, “Barbarousa”, 21 novembro
2001, p. 33.
Carta a Maruxa Villanueva na que despois de gabar a súa honestidade se lle informa das irregularidades que está habendo no
certame que fai honra á súa figura. Deste xeito comenta que non entende qué intereses pode haber en non cumprir as bases do
certame, xa que esta actitude conleva desprestixio para o concello, a súa corporación e a figura de Maruxa, sendo esto último o
que máis lle doe a Dourado Deira.

- C. B., “El PP ratifica el jurado del Maruxa Villanueva y el edil Vázquez Castaño reconoce su falta”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 23 novembro 2001, p. 34.
Informa de que a oposición deste concello cre que o PP tivo en varias ocasións a oportunidade de ratificar a composición do
xurado deste primeiro premio de teatro. Por outro lado destaca que o edil de cultura recoñeceu o seu erro publicamente, aínda
que sinalou que o que pretenden coas acusacións contra el é bombardear o premio.
- U. L., “El jurado del premio de teatro de Padrón fue decidido en una ‘reunión privada”, La Voz de Galicia, “BarcalaXallasSar”, 23 novembro 2001, p. 14.
Dá conta de que o goberno padronés ratificou por novena vez a composición do xurado deste premio que, segundo se indica foi
elixido polo grupo de goberno e non por toda a corporación municipal como se recolle nas bases. Tamén se destaca neste
sentido que os grupos minoritarios nunca se opuxeron á creación do premio, pero si ás súas bases.
-C. B., “Vidal Bolaño recibe en Padrón o primeiro Premio Maruxa Villanueva de Interpretación”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 25 novembro 2001, p. 37.

Faise eco do acto de entrega deste premio que recaeu no veterán dramaturgo Roberto Vidal Bolaño, quen agradeceu a
homenaxe que se lle rende con estes actos á actriz que foi “un faro para o teatro galego”.Sinala a contía do premio, indica que o
premio estivo coordinado polo especialista de teatro Anxo Abuin e destaca que para as vindeiras edicións o galardoado se dará
a coñecer despois dunha reunión en primavera e outra en novembro. Ademais disto dá conta tamén doutros actos que
homenaxearon á actriz como a inauguración dun busto dela ou unha conferencia de Andrés Pociña que tratou sobre a
importancia desta figura na historia do teatro galego.
- U. L., “Fallan na vila rosaliana o premio de interpretación teatral Maruxa ”, La Voz de Galicia, “Área Metropolitana-Sar”, 25
novembro 2001, p. 11.
Destaca que este primeiro premio de teatro recaeu no actor Roberto Vidal Bolaño, recoñecendo así o xurado a súa “longa e
brillante traxectoria”. Menciona tamén que con este acto se conmemorou o terceiro aniversario do pasamento de Maruxa
Villanueva, de quen Vidal Bolaño dixo que para el fora unha especie de “luceiro”. Por outro lado menciónase que o concello
aproveitou para descubrir un busto de Maruxa na Horta da Paz, e que a oposición padronesa non asistiu ao acto pola polémica
xurdida co nomeamento do xurado.
- Manuel Dourado Deira, “Premio ‘Maruxa Villanueva’ e velada poético musical”, El Correo Gallego, “Barbarousa”, 27
novembro 2001, p. 33.

Ver San-Martín Domínguez, Octavio, Contos Peneirados, no apartado I. 2 deste Informe.

Premio Outono de Teatro
Premio que outorga o público asistente ao ciclo teatral celebrado en Carballo e co que se recoñece a mellor interpretación de
entre as obras que participan en cada edición, correspondéndolle no pasado ano a Sarabela Teatro por O lapis do carpinteiro.
Nesta edición do 2001 o premio do público foi para a compañía madrileña Yllana.

Referencias varias:
- Mari Carmen Suárez, “Sarabela recoge el premio del festival teatral carballés”, La Opinión, “carballo/costadamorte”, 8
novembro 2001, p. 19.
Dá conta da entrega do premio outorgado polo público asistente á novena edición do Outono de Teatro á compañía ourensá
Sarabela Teatro pola súa obra O lapis do carpinteiro, participante na edición de 2000. Alude tamén á representación deste ano
na que puxo en escena Sexismunda ademais de anunciar outras actuacións de compañías de fóra de Galicia.

Xº Premio de Teatro “Rafael Dieste”
Coa intención de incentiva-la creatividade no ámbito do teatro, por ser unha das formas artísticas de maior
incidencia social e en lembranza do autor rianxeiro, a Deputación Provincial da Coruña convoca o Xº
Premio de Teatro “Rafael Dieste” ao que poderán optar todos os autores de calquera nacionalidade, que
presenten obras inéditas e non premiadas con anterioridade, escritas en lingua galega. Establécese un
premio único e indivisible, dotado cun millón (1.000.000) de pesetas. A Deputación publicará a obra
premiada, reservándose durante un prazo de dezaoito meses os dereitos de editala e de representala, e
entregará ao gañador trinta exemplares, do mesmo xeito que poderá contratar unha compañía teatral
galega para realizar a montaxe e representación da obra premiada, sen que isto supoña unha
compensación complementaria para o autor. As obras serán de tema e extensión libres, e presentaranse
por quintuplicado, en exemplares separados, mecanografados a dobre espacio, en tamaño DIN A4, por
unha soa cara, numerados, grampados ou encadernados. Os orixinais presentaranse baixo un título e un
lema, achegados de plica na que conste o título e o lema no seu exterior e contendo no interior o nome e
apelidos do autor, o seu enderezo, nacionalidade e número de teléfono. O prazo de admisión de orixinais
remata o día 20 de abril de 2001 e deberán enviarse á Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional,
s/n, 15006 A Coruña, indicando no sobre “X Premio de Teatro Rafael Dieste”. O xurado estará presidido
polo Presidente da Deputación da Coruña e formarán parte del: o Sr. deputado-presidente da Comisión de
Cultura, Deportes e Xuventude; catro persoas de recoñecido prestixio no ámbito teatral e un dos
gañadores de anteriores edicións, que poderá ser substituído por outra persoa no caso de que, a ningún
deles, lle fose posible acepta-la súa participación. O nomeamento do xurado farao o Sr. presidente da
Deputación, e actuará como secretario o da

Corporación ou funcionario no que delegue. A composición do xurado farase pública con anterioridade á
súa reunión, co fin de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes. Os participantes
terán a obriga de comunicar á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada,
no momento en que esta situación se produza,

o que dará lugar á súa exclusión do concurso. O xurado actuará en pleno, en sesión a ser posible única, sendo necesaria a
asistencia dos dous tercios dos seus membros. As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente. Sendo
un dos obxectivos deste concurso a posta en escena da obra premiada, estimaranse positivamente os factores que incidan na súa
viabilidade escénica: número de personaxes, condicións técnicas, etc. O xurado non poderá declarar deserto o premio e a súa
proposta será obxecto de resolución da Presidencia desta Deputación, que é o órgano competente para resolve-lo premio. A
decisión do xurado terá lugar no segundo trimestre do ano 2001, e darase a coñecer nos distintos medios de comunicación. A
participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases. Nesta convocatoria o gañador foi Gustavo Pernas Cora
coa súa obra Footing, sendo gañadores en edicións anteriores: Manuel Lourenzo (1999) con Últimas faiscas de setembro,
Miguel Sande (1998) con Ninguén chorou por nós, Roberto Vidal Bolaño (1997) con Doentes, Manuel Lourenzo (1996) con
Magnetismo e Xavier Lama (1995) con O serodio remordemento do amor.

Referencias varias:

- A. M. S. H., “La Diputación de A Coruña convoca premios de arte e investigación”, El Correo Gallego, “Especial”, 11 marzo
2001, p. 26.
Ver XIIIº Certame de narrativa “Gonzalo Torrente Ballester” no apartado X. 1 deste Informe.
- Albino Mallo, “Carpintería dramática”, O Correo Galego, “AFA”, 27 xuño 2001, p. 31.
Resáltase a celebración dunha nova edición do premio Dieste de teatro, presentando como gañadora a obra Footing de Gustavo
Pernas. Recóllese a valoración que o propio autor fai deste peza teatral. A continuación, ofrécense diversos datos sobre o
xurado, a dotación económica e a alta aceptación do certame entre os creadores galegos.
-Carme Vidal, “Os escritores confían nos prémios como única posibilidade de promoción literária”, A Nosa Terra, nº 993,
“Guieiro Cultural”, 30 xuño 2001, p. 21.
Ver XIIIº Premio de novela “García Barros (Ken keirades)”, no apartado X. 1 deste Informe.

X. 4. Investigación

Iº Premio Antonio Fraguas
Certame co que se quere homenaxear a este investigador polo seu labor a prol da cultura galega e a súa relación con Cotobade,
a súa terra natal. O premio está convocado pola Asociación Cañón de Pau e polo Consello da Cultura Galega e a el pódense
presentar traballos de investigación etnográfica, histórica e folclórica. A dotación económica para o primeiro premio é de
500.000 ptas.

Referencias varias:
- L. P., “El Premio Antonio Fraguas quiere recordar la relación del investigador con Cotobade”, Faro de Vigo, “Pontevedra”,
17 novembro 2001, p. 17.
Ademais de anunciar a convocatoria deste premio explica brevemente o obxectivo co que nace. Tamén dá conta das palabras
pronunciadas no acto de presentación polo representante da asociación Cañón de Pau, Antón Vidal, que fala do

propósito de homenaxe co que naceu a asociación, e Alfonso Zuloeta, representante do Consello da Cultura Galega que salienta
o labor desenvolvido por Fraguas na súa investigación sobre diversos aspectos culturais de Galicia.

XVº Premio literario “Ánxel Fole”
Premio convocado pola Fundación Caixa Galicia-Claudio Sanmartín e o xornal El Progreso dende 1987 para premiar orixinais
escritos en galego ou castelán sobre a vida e a obra dunha personalidade da cultura galega. Os orixinais deben ter unha
extensión máxima de 100 folios, mecanografados a dobre espacio, e teñen que enviarse, por cuadruplicado e baixo plica, ao
Departamento de Obras Sociais da Caixa Galicia (de calquera das súas delegacións) ou ao xornal El Progreso. Está dotado cun
único premio indivisible de 1.000.000 de ptas. e a publicación da obra. O dictame do xurado, constituído por personalidades
designadas polas entidades convocantes, realízase na primeira quincena de maio coincidindo co cabodano do falecemento de
Ánxel Fole. O prazo de admisión de orixinais remata o 31 de marzo e a este premio non poderán concorrer os redactores de El
Progreso. Os orixinais non premiados non lles serán devoltos aos seus autores e as entidades convocantes non manterán
correspondencia sobre os mesmos. Na edición do 2001 o xurado estivo constituído por José de Cora Paradela, Manuel María,
Xesús Alonso Montero e Ramón Soilán. O traballo gañador foi Ánxel Johán, retrato dun artista (1901-1965). Textos e debuxos
inéditos, da xornalista Nuria López Presedo e quedou finalista Ánxel Johán. Obra literaria e gráfica inédita, calas biográficas e
estudio da temática literaria.
Referencias varias:
- AFA, “Un Fole para Nuria López”, O Correo Galego, “AFA”, 9 maio 2001, p. 34.

Describe brevemente o ensaio da Nuria López Presedo, gañador da edición deste ano do Premio Ánxel Fole, Ánxel Johán,
retrato dun artista (1901-1965). Textos e debuxos inéditos, no que recompila tanto a obra litararia como pictórica do autor de
vangarda que para a galardoada “segue sendo pouco coñecido”.
-Rocío Cortés Galdo, “La periodista Nuria López Presedo gana el XVº Premio Ánxel Fole”/ “El Ánxel Fole’ recae enNuria
López por un ensayo sobre Ángel Johán”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “CulturaOcio”/ “Sociedad”, 9 maio 2001, p. 63.

Recolle as impresións da xornalista Nuria López, gañadora da decimoquinta edición do Premio Ánxel Fole de ensaio
convocado polo grupo El Progreso e Caixa Galicia co traballo Ánxel Johán, retrato dun artista (1901-1965). Textos e debuxos
inéditos, que manifestou a súa alegría polo feito de que o 2001 signifique a recuperación deste artista multidisciplinar, artista ao
que tamén estaba dedicada a obra Ánxel Johán. Obra literaria e gráfica inédita, calas biográficas e estudio da temática
literaria finalista no mesmo concurso no que o xurado, constituído entre outros polo director xeral de El Progreso, José de Cora
Paradela e o poeta Manuel María, destacou a “alta calidade” dos traballos presentados.

-M. Q., “Nuria López recibió el ‘Ánxel Fole’ por su trabajo sobre Ángel Johán”, El Progreso, “Sociedad”, 30 xuño 2001, pp.
63-64.

Dáse conta da entrega do XV Premio Ánxel Fole de ensaio a Nuria López Presedo pola obra Ángel Johán, retrato dun artista
(1901-1965). Textos e debuxo inéditos. Infórmase, así mesmo, do papel que o xornal El Progreso e a entidade bancaria Caixa
Galicia desempeñan na organización deste certame. A continuación, recóllense as palabras coas que Blanca García, directora de
El Progreso, e José Ramón Docal Labaen, presidente de Caixa Galicia, felicitaron á gañadora e presentaron ao artista
homenaxeado na obra premiada. Tamén se fai referencia aos agradecementos expresados por Nuria López. Finalmente, alúdese
á presencia no acto de distintos persoeiros da nosa cultura.

Iº Premio de investigación Bouza Brey
Premio creado polo Concello de Ponteareas para conmemorar o centenario do nacemento do poeta Fermín Bouza Brey e co que
se quere premiar traballos inéditos que versen sobre temas tratados polo intelectual galego como a arqueoloxía, a arte,
etnografía, historia ou literatura da comarca do Condado. O prazo de presentación de traballos remata o 23 de outubro. Os
traballos, que non teñen límite de extensión, presentaranse por quintuplicado e baixo plica na que figure unha copia do DNI do
autor, os datos persoais , enderezo e teléfono. As obras enviaranse ao Museo Municipal de Ponteareas (R/ Gabino Bugallal 56,
36860 Ponteareas). Establécese un único premio indivisible que poderá quedar deserto se así o decide o xurado, cunha contía de
300.000 ptas. e a publicación da obra, na que o autor renuncia aos seus dereitos correspondéndolle trinta exemplares da
primeira edición. O xurado estará formado pola alcaldesa de Ponteareas, un representante do Consello da Cultura Galega, outro
do Instituto de Estudios Galegos “Padre Sarmiento”, así como da Universidade de Vigo e do Consello Galego de Museos e o
director do Museo de Ponteareas que actuará como secretario. A entrega terá lugar en Ponteareas o día 31 de marzo de 2002
coincidindo coa data de nacemento de Fermín Bouza Brey y Trillo.

Referencias varias:

- M. F., “Ponteareas instaura un premio anual dedicado al escritor Fermín Bouza-Brey”, Atlántico Diario, “Condado”, 16
xaneiro 2001, p. 14.
Dá conta da decisión tomada polo pleno da corporación de Ponteareas de crear un premio para traballos inéditos de corte
histórico, literario e etnográfico referidos a esa vila ou á comarca en xeral, que levará o nome do escritor Bouza-Brey. Sinala
que, segundo a proposta socialista, se constituira un equipo encargado de organizar e coordinar os traballos e que, ademais, se
difundirán a través da televisión municipal.
- G. Porto, “El Concello de Ponteareas colocará una placa en la casa natal de Bouza Brey”, Faro de Vigo, “CondadoParadanta”, 29 marzo 2001, p. 13.
Infórmase dos actos que terán lugar en Ponteareas con motivo da celebración do centenario do nacemento de Bouza Brey, entre
os que figuran unhas xornadas dedicadas ao escritor, a inauguración do Centro de Recuperación da Cultura Popular ou a
colocación dunha placa na casa natal do autor. Así mesmo, dáse conta da convocatoria do premio de investigación “Fermín
Bouza Brey”.
- Ada Cuerdo, “Convocado el premio ‘Fermín Bouza Brey’ de investigación científica”, Faro de Vigo, “Condado/Paradanta”,
11 agosto 2001, p. 15.

Saliéntase o nacemento do premio de investigación Fermín Bouza Brey organizado polo concello de Ponteareas. Expóñense
datos referidos ao contido dos traballos presentados, á súa extensión e aos prazos de admisión. Insístese, ademais, na esixencia
da orixinalidade destes estudios. Finalmente, faise referencia á renuncia dos dereitos de autor que terá que aceptar o gañador e
aos criterios de selección dos membros do xurado.

IIIº Premio “Dámaso Alonso” de investigación filolóxica
A Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo e o Grupo Voz, editor do xornal La Voz de Galicia, co gallo
do centenario do nacemento de Dámaso Alonso Fernández de las Redondas, que estivo afectiva e intelectualmente moi
vinculado a Galicia, acordaron o 10 de xullo de 1998 convocar anualmente, baixo o nome de tan egrexio poeta, profesor e
académico, un premio para dar a coñecer a mellor das obras de filoloxía realizadas por investigadores novos sobre os eidos que
cultivou Dámaso Alonso. O premio estará dotado coa suma de 1.000.000 de ptas. que o autor da obra galardoada recibirá do
Concello de Ribadeo á conta dos dereitos de edición da obra por parte do Servicio de Publicacions e Intercambio Científico da
Universidade de Santiago de Compostela. Poderán concorrer orixinais inéditos de extensión comprendida entre 150 e 250 follas
tamaño DIN-A-4, escritas mecanicamente a dobre espacio e por unha soa cara, en letra de paso non compensado, que deberán
ser enviados por quintuplicado ao Rexistro Xeral da USC (Rectorado-Colexio San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n, 15705
Santiago). Os exemplares irán acompañados de todos os datos persoais do autor, que non debe ter aínda os 30 anos de idade. A
lingua das obras de investigación filolóxica poderá ser o galego ou o castelán e o tema corresponderase cos eidos cultivados por
Dámaso Alonso: estudios lingüísticos peninsulares, estudios e ensaios histórico-críticos sobre as literaturas románicas
peninsulares de todas as épocas, edicións e comentarios de textos literarios hispánicos, estilística e teoría da literatura, historia da
crítica literaria. O xurado, presidido polo Rector Magnífico da Universidade de Santiago de Compostela ou persoa en quen
delegue, estará formado ademais por catro filólogos nomeados pola Universidade que convoca o premio, e actuará como
secretario, con voz e sen voto, unha persoa designada polo Alcalde de Ribadeo. A reunión do xurado terá

lugar no Concello de Ribadeo ou na Universidade de Santiago de Compostela nun día do mes de xuño de 2001, no que se fará
público o dictame e o nome do premiado. A obra será editada polo Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da
Universidade de Santiago de Compostela con tempo suficiente para ser presentada o 22 de outubro, data do nacemento de
Dámaso Alonso en 1898, ou en datas próximas. No acto de presentación, organizado polo Grupo Voz, o autor recibirá así
mesmo o premio. Nesta edición, o xurado estivo formado por Darío Villanueva Prieto, que actuou como presidente, Guillermo
Rojo Sánchez, Antón Santamarina, Luís Iglesias Feijoo e Ignacio Bosque, que decidiron por maioría conceder este premio a
Mariña Arbor Aldea polo seu traballo O cancioneiro de don Afonso Sánchez. Edición e estudio. Así mesmo decidiron que se
publicase o outro traballo finalista El mayor monstruo del mundo, de Calderón de la Barca. Estudio textual, de María
Caamaño, debido á súa calidade.

Referencias varias:
- E. Á., “Un trabajo sobre el trovador Afonso Sánchez obtiene el Dámaso Alonso”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 6 xullo 2001,
p. 34.
Infórmase da concesión deste premio convocado pola Universidade de Santiago, o Concello de Ribadeo e o Grupo Voz ao
estudio O Cancioneiro de Afonso Sánchez, Edición e estudio de Mariña Arbor Aldea. Menciónase tamén o nome dos

integrantes do xurado nesta nova edición do certame. Así mesmo, faise referencia ao estudio El mayor monstruo del mundo de
Calderón: estudio textual de María Caamaño Rojo que foi declarado finalista.
- Ana Balseiro, “Mariña Arbor recibió el galardón Dámaso Alonso de investigación”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8
novembro 2001, p. 26.
Fai referencia ao acto de entrega deste premio a Mariña Arbor, de quen se cita o título do seu traballo. Indica tamén que houbo
outra obra finalista, da autoría de María Caamaño, que tamén foi editada debido á súa calidade. Destaca, por outro lado que o
acto foi presidido polo alcalde de Ribadeo, e que entre os asistentes se atopaba o rector da Universidade de Santiago.

Premio “Investigación Lingüística e Literaria 17 de Maio”
Convocado, dende 1989, polo Departamento de Filoloxía Galega e patrocinado polo Vicerrectorado de Investigación da
Universidade de Santiago de Compostela e a Facultade de Filoloxía, para potenciar a investigación lingüística e literaria entre
os universitarios, centrouse durante as súas doce convocatorias na figura homenaxeada o Día das Letras Galegas ou na
xeración, movemento artístico, etc. ao que pertencía. A este premio podían concorrer todos os estudiantes de primeiro, segundo
e terceiro ciclo de Facultades e Escolas Universitarias menores de 30 anos, agás os que tiveran algunha relación contractual coa
Universidade ou estiveran en posesión dunha bolsa de investigación nun Departamento universitario. Neste ano 2001 as
entidades convocantes decidiron suspender o certame pola baixa participación.

Referencias varias:
- E. Á., “Alonso Montero alerta sobre o esmorecemento da festa do 17 de Maio”, La Voz de Galicia, 26 xaneiro 2001, p.
11.
Dá conta do gañador do primeiro premio de Investigación Lingüística e Literaria 17 de maio do 2000, Xosé Anxo García
López, polo traballo Ideas de Manuel Murguía sobre a lingua. Ademais, informa sobre o contido do discurso do

catedrático Alonso Montero, encargado de presentar o acto, que lamentou o progresivo esmorecemento do Día das letras
galegas.

Premio “Ramón Piñeiro” de ensaio
A Editorial Galaxia, con motivo do cincuentenario e co propósito de estimular a reflexión dende Galicia, convoca este premio
no que poden participar todas aquelas persoas, que presenten escritos orixinais e inéditos en lingua galega, segundo a normativa
vixente. A extensión dos traballos abranguerá entre 200.000 e 300.000 caracteres, incluídos espacios. Deberán ser presentados
por quintuplicado, en formato DIN A4, mecanografados a dobre espacio e por unha soa cara. O tema dos ensaios será libre e os
traballos deberán evitar o enfoque de investigación especializada ou de carácter estrictamente académico. Os orixinais
enviaranse por correo certificado, baixo plica, á Editorial Galaxia (Rúa Reconquista, 1, 36201 Vigo), indicando no sobre “I
Premio “Ramón Piñeiro” de Ensaio”. Establécese un único premio, consistente en 500.000 ptas. e unha escultura
conmemorativa, que será outorgado ao ensaio que posúa maior fondura e orixinalidade e reúna suficientes méritos estilísticos e
literarios. A contía do premio inclúe os dereitos de autor pola primeira edición do texto gañador, que será publicado pola
Editorial Galaxia na súa colección “Ensaio”. O xurado estará composto polos membros do Consello de Redacción da revista
Grial. Durante o ano 2001 non houbo nova convocatoria, aínda que si se asinou un convenio de colaboración da entidade
convocante con Unión Fenosa, que sufragará a dotación económica para o autor galardoado e tamén os gastos de promoción e
organización da gala de entrega do premio (3.000 euros). O gañador desta primeira edición foi Basilio García pola obra A
submisión das masas.
Referencias varias:

- E. P., “Unión Fenosa patrocina cun millón de pesetas o premio Ramón Piñeiro de ensaio”, El Correo Gallego, “Cultura”, 27
novembro 2001, p. 68.
Comenta que a editorial Galaxia e Unión Fenosa asinaron un convenio de colaboración polo que esta última entidade
patrocinará este premio de ensaio durante seis anos con posibilidade de prórroga. Destaca ademais que a cantidade coa que
colaborará anualmente será de 6.000 euros, dos cales a metade serán para a dotación en metálico do gañador e o resto para os
gastos de promoción e organización de entrega do premio. Así mesmo subliña que o gañador da primeira edición convocada no
ano 2000 foi Basilio García co ensaio A submisión das masas, que se presentará xunto coa convovatoria da segunda edición.

Iº Premio de ensaio “Sempre en Galiza”
Convócao por primeira vez o concello de Pontevedra para conmemorar o día do nacemento de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao e destacar os aspectos esenciais do seu pensamento e a súa práctica política. Pódense presentar obras de carácter
ensaístico que traten sobre calquera tema relacionado coa realidade social, cultural, económica ou política de Galicia e que estea
escrita en lingua galega; estas deben ser inéditas ou publicadas entre o 1 de xaneiro e o 23 de setembro do ano 2000. A contía
do premio é de 2.000.000 de pesetas e o xurado fallarao o 30 de xaneiro coincidindo co 115 aniversario do nacemento do
arousán. Os traballos deben enviarse por quintuplicado ao Concello de Pontevedra (Praza de España, s/nº), e nesta ocasión a
data límite de entrega foi o 23 de setmbro de 2000. Nesta primeira edición foron cinco os traballos finalistas e o xurado,
composto por Xusto González Beramendi, Ramón Regueira, Laura Tato, Marcial Gondar, Xavier Vence e Luís Bará,
concelleiro de cultura que tiña voz pero non voto, decidiu premiar a obra do profesor Miguel Anxo Fernández, que non trata
aspectos relacionados coa literatura galega.
Referencias varias:
- Carme Vidal, “O cinema gaña un prémio de ensaio”, A Nosa Terra, nº 972, “Guieiro Cultural”, 1 febreiro 2001, p. 27.

Ademais de dar conta de que As imaxes de Carlos Velo gañou este premio de ensaio, fai un amplo resumo deste traballo sobre o
cine galego, do que precisamente se destaca que o xurado tivo en conta que a súa temática fose sobre un asunto que carece
aínda dun corpus suficiente de investigación e análise en Galicia.

VIIº Premio “Vicente Risco” de antropoloxía e ciencias sociais
Convocado dende 1994 polo Concello de Castro Caldelas e Allariz en colaboración coas Fundacións Vicente Risco e Sotelo
Blanco. Está dotado con 1.000.000 de ptas. e a publicación da obra pola Editorial Sotelo Blanco. Poden concorrer a el os que
presenten obras sobre o ámbito rural galego dende o punto de vista antropolóxico ou das cienciais sociais (historia, economía,
socioloxía, literatura, etc.). Os textos, cunha extensión mínima de 150 ou máxima de 300 folios a dobre espacio, teñen que ser
presentados, por sextuplicado, na Fundación Sotelo Blanco (Apartado de Correos 2096, 15780 Santiago) ou no Concello de
Castro Caldelas (Rúa do Concello, 1, 32760 Castro Caldelas), baixo lema ou título e acompañados dun sobre pechado no que
consten os datos persoais e enderezo do autor. O xurado está constituído por membros do mundo da cultura e representantes dos
concellos. A súa composición darase a coñecer na primeira quincena do mes de decembro e a súa decisión, que será inapelábel,
na segunda quincena de xaneiro de 2002.

Premio de investigación “Xohana Torres”
A Concellería da Muller do Concello de Santiago de Compostela convoca dende 1993 este premio ao que poden concorrer
mulleres, de xeito individual ou colectivo, que presenten un traballo inédito de investigación. Os traballos presentados
referiranse a calquera aspecto da muller dentro da nosa comunidade, xa sexa socióloxico, humano, histórico, etc. Estarán
escritos en lingua galega e mecanografados a dobre espacio e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello identificados cun
lema e acompañados cun sobre pechado co mesmo lema no que se inclúan os datos das participantes. A partir do ano 2001 a
contía do premio pasou das 300.000 ptas iniciais a 500.000 ptas para o único traballo premiado. A concesión do premio
implicará a cesión en exclusiva ao Concello dos dereitos de propiedade intelectual e de explotación do traballo premiado por
parte da gañadora nos termos da lexislación vixente (RDL 1/1996, do 12 de abril). Neste ano 2001 deuse a coñecer a gañadora
da edición anterior e o seu traballo non versou sobre temas relacionados coa literatura.

X. 5. Mixtos (Varias modalidades)

XVIº Premio “Antón Losada Diéguez”
Convocado dende 1985 polos Concellos de Boborás e O Carballiño e pola Deputación de Ourense. Está dotado con
1.000.000 de ptas. e consta de dúas modalidades, creación literaria e investigación, que serán premiadas con 500.000 ptas. cada
unha delas. Son merecentes do premio as obras publicadas o ano anterior e teñen que ser presentadas polas editoras. Compoñen
o xurado un representante de cada entidade convocante, un membro da RAG, do Consello da Cultura, do Museo do Pobo
Galego e das Cátedras de Lingua e Literatura Galega das Universidades de Santiago, Vigo e A Coruña. Entrégase o premio nun
acto literario que se celebra no mes de xuño no pazo da familia Losada en Boborás. Nesta edición participaron vintecatro obras
literarias e vinteseis de investigación, das que as obras gañadoras foron Na maleta (2000) de Xurxo Borrazás, na modalidade de
creación literaria e Pensa-la historia (2000) de José Carlos Bermejo, na de investigación.

Referencias varias:

- E. P., “Borrazás y Bermejo, premios Losada Diéguez”, El Correo Gallego, “Sociedad-Cultura”, 22 abril 2001, p. 75.
Faise eco da concesión deste premio a Borrazás e Bermejo apuntando tamén a súa contía, o lugar de entrega e un breve resumo
dos traballos galardoados. Da novela de Xurxo Borrazás destaca a gran corrección lingüística, e a renovación no manexo dos
códigos da fantasía, mentres que do traballo de José Carlos Bermejo destaca a gran elaboración, moi apreciada polo xurado.

- Susana Pérez, “Borrazás gaña o Losada Diéguez”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 abril 2001, p. 38.
Informa da concesión do premio Losada Diéguez de narrativa ao escritor Xurxo Borrazas pola súa novela Na maleta (2000) que
resultou galardoado na edición deste ano xunto a José Carlos Bermejo, premio na modalidade de investigación.

- X. M. Palacios, “Antón Riveiro presenta la obra con la que ganó el Premio Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 10
xuño 2001, p. 38.
Ademais de referirse á presentación da obra Homónima (2000), coa que Antón Riveiro obtivo o Premio Álvaro Cunqueiro de
narrativa, que tivo lugrar en Mondoñedo, tamén se sinala os gañadores do Premio Antón Losada Diéguez

na súa XVIª edición, con Pensa-la historia (2000) de José Carlos Bermejo, galardoada na sección de investigación, e Na maleta
(2000) de Xurxo Borrazás, premiada na modalidade de creación literaria.

Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega
Organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega. O premio non ten dotación económica e entrégase un galardón
simbólico consistente nunha pluma estilográfica. Os escritores socios son os que deben elixir a mellor obra literaria do ano
pasado. Na primeira convocatoria, este premio recaera en Manuel Rivas por O lapis do carpinteiro (1998). Neste ano 2001 o
premio foi para Luz Pozo Garza, que recibiu o galardón no mes de setembro.

Referencias varias:
-Xosé María Palacios, “A Asociación de Escritores louva a ‘tensión’ poética de Luz Pozo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23
setembro 2001, p. 38.
Dá conta do premio recibido por Luz Pozo Garza da Asociación de Escritores en Lingua Galega como recoñecemento da súa
traxectoria literaria. Dise que o acto de entrega tivo lugar en Ribadeo, vila natal da poetisa, e que a el acudiron un bo número de
intelectuais galegos.
- Xulio Valcárcel, “Luz contra o trebón”, El Ideal Gallego, “La Galería”, nº 173, 30 setembro 2001, p. 4.

Saliéntase a concesión da letra “E”, máximo galardón outorgado pola Asociación de Escritores en lingua galega, a Luz Pozo
Garza. Coméntanse as distintas actividades levadas a cabo en Ribadeo na celebración deste premio. Faise referencia, ademais,
ás palabras coas que o presidente desta asociación, Xosé María Álvarez Cáccamo, definiu á galardoada. Alúdese, así mesmo, ao
dito por Miguel Anxo Fernán Vello e Xulio Xiz nos distintos actos cos que se homenaxeou á poetisa.

XXVIIº Certame literario do “Concello de Vilalba”
Anualmente, o Concello de Vilalba convoca este Certame literario dende 1984 para premiar o mellor traballo inédito de
narrativa (novela, conto ou relatos) en lingua galega, dotado con 500.000 ptas. e diploma, e o mellor poema inédito en lingua
galega, dotado con 150.000 pts., diploma e flor natural. Os orixinais, mecanografados a dobre espacio, por quintuplicado,
acompañados dun sobre pechado onde consten os datos persoais do autor e baixo plica, teñen que enviarse ao Concello de
Vilalba. O xurado estará composto por persoas de recoñecida competencia nas materias dos premios. A súa composición non se
coñece ata o momento do resultado. Nesta edición a admisión de traballos rematou o 14 de xullo, o dictame do xurado deuse a
coñecer o 24 de agosto e a entrega de premios foi o 30 dese mesmo mes. O xurado, composto por Ana Chao Villarino, como
presidenta, Xosé Antonio Pombo, Bernardo García Cendán, Félix Villares e Xulio Xiz Ramil, decidiu que o premio de narrativa
fose para Marica Campo pola obra Xinea (Memoria para Xoana), e o de poesía para Baldomero Iglesias Dobarro, Mero, por Na
soidade, charamuscas de noutrora me visitan.
Referencias varias:
- Afa, “Xinea’ de Marica Campo gaña o premio Vilalba”, O Correo Galego, “AFA”, 25 agosto 2001, p. 32.

Dáse conta da concesión á obra Xinea (Memoria para Xoana) de Marica Campo do premio literario convocado polo Concello
de Vilalba. Tras comentar outros premios que esta mesma autora recibiu recentemente, menciónase a Baldomero Iglesias como
gañador na modalidade de poesía deste certame. Finalmente, cítanse os nomes dos membros do xurado que outorgaron os
galardóns.

os

XXIV Premios da “Crítica de Galicia”
Estes premios están convocados polo Círculo Ourensán Vigués dende 1978 e polo Padroado da Fundación Premios da Crítica
dende 1992. Institúense co fin de facer público o recoñecemento que, dentro do marco xeral da cultura galega, merezan os
labores individuais ou colectivos que cristalicen en achegas relevantes para o desenvolvemento do eido particular no que
xurdan. Os criterios que se utilizarán (como calidade, incidencia social, oportunidade ou outros) para a avaliación dos traballos
concorrentes en cada modalidade son da competencia exclusiva de cada xurado. Ben entendido que, en calquera caso, o interese
concreto que para a cultura galega ofrezan as achegas que se consideren, haberá de ser a guía fundamental do proceso de
avaliación. A periodicidade dos premios é anual. As decisións, que se darán a coñecer no decurso dun acto público que se
celebrará o sábado anterior ao Día das Letras Galegas, atinxirán á producción xurdida entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
do ano anterior. En cada modalidade o premio será un e indivis íbel, podendo quedar deserto. Todas as produccións que se
consideren premiábeis terán que ser presentadas á Fundación dos Premios da Crítica Galicia, antes do 1 de marzo,
inmediatamente precedente á data da decisión do xurado. Este, aténdose así mesmo aos períodos fixados, poderá incluír
traballos non presentados polos seus autores, por terceiras persoas ou por entidades. O xurado de cada modalidade compoñerase
de sete membros, un deles o gañador da edición anterior. A Fundación designará un presidente entre eles que terá a misión de
dirixir os debates e resolver, co seu voto de calidade, en caso de empate. O secretario auxiliará ao presidente e demais membros
do xurado, redactará e lerá a acta no acto de entrega dos premios. Os membros de cada xurado terán que ser persoas de
recoñecida competencia, alomenos nun sector da modalidade do premio, e non deberán ter relacións de autoría ou dirección dos
traballos concorrentes, e ademais

aceptar estas bases. Todos os xurados quedarán nomeados cun mínimo de dous meses de antelación respecto da data da decisión.
Os seus membros terán que ter coñecemento ao seu tempo de todas e cada unha das achegas que se vaian cualificar,
correspondéndolles aos secretarios o labor de faceren circular entre aqueles toda a información pertinente que se fose
producindo. As decisións finais, que serán inapelábeis, tomaranse nunha sesión de traballo que se celebrará o mesmo día da
entrega do premio e permanecerán secretas mentres os secretarios non dean lectura pública ás correspondentes actas. Os Premios
da “Crítica Galicia” abranguen as modalidades seguintes: I) Creación literaria. Considéranse premiábeis nesta modalidade todas
aquelas obras de poesía ou narrativa, incluída o teatro, editadas no prazo sinalado de cada convocatoria; II) Ensaio e
pensamento. Atinxe esta modalidade todos os traballos breves, didácticos e interpretativos nos que o autor aborde dende un
punto de vista persoal e subxectivo, con flexibilidade de métodos e clara vontade de estilo, temas –preferente, pero non
exclusivamente– da realidade de Galicia; III) Investigación. Considéranse premiábeis nesta modalidade todos aqueles traballos
que, desenvolvidos tanto no eido da humanística coma no da investigación positiva e empírica, fagan uso do método científico;
IV) Música; V) Ciencias e artes da representación. Téntase nesta modalidade dar acollida ás manifestacións encadrábeis no
amplo abano da cultura audiovisual. Abrangue, polo tanto, todas aquelas produccións de transmisión, comunicación ou
expresión que se artellan a partir de códigos verbo-icónicos (pintura, fotografía, deseño, cine, cómic e outros análogos) verbocorporais (danza, mimo, teatro e similares) ou calquera outros que conforman o ámbito xenérico da representación. O xurado
terá que poñer especial tino en evitar calquera tipo de competencia entre as distintas formas converxentes na modalidade,
premiando en cada edición o feito de maior transcendencia na cultura audiovisual galega; VI) Iniciativas culturais. Nesta
modalidade enxergaranse todos aqueles feitos ou labores que, levados a cabo por persoas ou institucións, destaquen na

orixinalidade e eficacia en defensa, pulo ou espallamento da cultura galega e que, podendo ser consecuencia dunha traxectoria
principiada fóra do período definido nesta convocatoria, permanezan vixentes no devandito período. A Fundación dos Premios
da Crítica de Galicia poderá nomear “Galego Egrexio” a aquela personalidade que pola súa traxectoria de entrega a Galicia se
estime merecente dela. Neste ano 2001 os premios nas diferentes modalidades foron os seguintes:

-“Investigación”: Manuel González Gómez por Fundacións ecolóxicas ambientais do monte en Galicia. O xurado encargado de
tomar esta decisión foi Henrique López Veiga, Ramón Mariño Paz, Román Rodríguez González, Xoaquín Álvarez Corbacho,
Xosé Xoán Barreiro Prado, Xulio Fernández Hermida e Pedro Benavente Jareño.
-“Ensaio e Pensamento”: Xoán González por Resistencia cultural e diferencia histórica. Este premio outorgoullo Fernando
González Laxe, Álvaro X. López Mira, Luís Álvarez Pousa, Xosé Luís Barreiro Barreiro, Dolores Sánchez Palomino, Luís
Martínez Risco e Manuel Mandianes Castro.
-“Creación Literaria”: Manuel Villanueva pola súa obra Adeus India, adeus. O xurado deste apartado estivo constituído por
Basilio Losada, Bieito Iglesias, Víctor Freixanes, Vicente Araguas, Xosé Luís Axeitos, Blanca Ana Roig e Xavier Queipo.

-“Iniciativas Culturais”: Bieito Ledo pola edición da Enciclopedia Galega Universal. Os encargados de tomar esta decisión
foron Antón Fernández Álvarez, Xosé M. Rodríguez Abella, Carme Adán Villamarín, Xulio Ríos Paredes, Xosé Hermida,
Anxo Quintanilla Louzano e Xosé Platero Paz.
-“Ciencias e Artes da Representación”: Antón Reixa, como creador polifacético e de vangarda e reponsábel de importantes
proxectos audiovisuais. O xurado deste apartado estivo composto por Antonio Montero Carro, Alberto Pena Rodríguez,
Guillermo Brea Vila, Emilio Fonseca Moretón, Alberto Barciela Castro, Xurxo Lobato e Antón Sobral Iglesias.
-“Música”: Antón Corral polo seu traballo no ámbito da conservación da música tradicional. O xurado que tomou esta decisión
foi o formado por Rogelio Groba Groba, Pedro Lucas Domínguez, Henrique Lareo Martín, Henrique Alvarellos Iglesias,
Henrique Jiménez Gómez, Antón Luís Pulido Cid e Xurxo Fernández López.
-“Galego Egrexio”: Olegario Sotelo Blanco, outros galardoados con anterioridade foran Francisco Fernández del Riego, Xosé
Filgueira Valverde, Andrés Torres Queiruga, Daniel García Ramos, Isaac Díaz Pardo, Basilio Losada, Milladoiro e a Editorial
Galaxia.
Referencias varias:

-Marta F. Pedrera, “A Fundación dos Premios da Crítica nomea Galego Egrexio a Sotelo Blanco”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 6 maio 2001, p. 38.
Infórmase de que Olegario Sotelo Blanco será o noveno Galego Egrexio que outorga a Fundación dos Premios da Crítica de
Galicia e anúnciase que o galardoado recibirá o premio o 12 de maio, data na que se darán a coñecer os Premios da Crítica
2001.
-Neli Pillado, “O editor Olegario Sotelo Blanco recibirá o premio Galego Egrexio 2001”, Faro de Vigo, 6 maio 2001, p.
15.
Descríbese o acto de presentación da XXIVª edición dos Premios da Crítica Galicia que terá lugar o 12 de maio no Hotel Samil
baixo o lema “galeguizar Galicia” e no que Olegario Sotelo Blanco recibirá o Premio de Galego Egrexio 2001.
Olalla Limeres, “El editor Olegario Sotelo Blanco, distinguido como ‘galego egrexio”, Atlántico Diario, 6 maio 2001,
11.
Sinálase que a organización da fundación Premios da Crítica homenaxeará o vindeiro mes de outono a Francisco Fernández del
Riego e mais que o editor Olegario Sotelo Blanco foi o distinguido co Premio Galego Egrexio.

- Pablos, “Un gallego egregio”, Atlántico Diario, “Opinión”, 9 maio 2001, p. 3.
Aplaude a decisión de lle outorgar a Olegario Sotelo Blanco o Premio de Ga lego Egrexio. Fai un repaso polas polifacéticas
actividades culturais deste ourensán de Castro Caldelas e remata dándolle os parabéns ao premiado.
- Agustín Sixto Seco, “Os Premios da Crítica”, El Correo Gallego, “Fóra de portas”, 12 maio 2001, p. 3.
Agustín Sixto Seco fala da convocatoria que os responsábeis da fundación Premios da Crítica fixeron co gallo de concretar a
resolución dos galardoados nas diferentes categorías deste premio. Sinala que o único galardón que xa ten dono é o do Galego
Egrexio 2001 que recaerá en Olegario Sotelo Blanco a quen lle dá os parabéns.
- Salvador Rodríguez, “Historia dunha cea”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 208, 12 maio 2001, p. 1.
Comenta o feito de que Vigo se converta por unha noite na capital cultural galega debido á entrega dos Premios da Crítica.
Lembra as orixes do premio e destaca a importancia que no seu nacemento tivo o Círculo Ourensán Vigués, renovado e
galeguizado coa chegada á súa dirección de Bieito Ledo, Víctor Freixanes e Anxo Tarrío, entre outros. Nomea as distintas
modalidades que existen dende o inicio, ás que se engadiu a de Galego Egrexio no ano 1993. Recolle as declaracións de Xosé
González, presidente da Fundación Premios da Crítica, nas que explica como se creou a

devandita fundación e nega o carácter elitista e pechado que se lle ten atribuído dende diferentes foros. Baixo o epígrafe “As
linguas do Eixo” informa que se propuxo unha Declaración de Dereitos Lingüísticos á Comisión Executiva do Eixo Atlántico, e
dá a coñecer os obxectivos desta.

- Xosé Luís Blanco, “Cea das letras hoy en Vigo y regatas en Rianxo”, El Correo Gallego, “Vips de Galicia”, 12 maio 2001, p.
80.
Anuncia a celebración do acto de entrega dos Premios da Crítica de Galicia en Vigo, acto no que tamén indica que se proclamará
ao Galego Egrexio outorgado nesta ocasión a Olegario Sotelo Blanco, lembrando quen foron os anteriormente galardoados.

-Amaia Mauleón, “A Enciclopedia Galega Universal e Antón Reixa, Premios da Crítica Galicia”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13
maio 2001, p. 55.
Crónica da velada cultural que se desenvolveu no Hotel Huso-Samil de Vigo e na que tivo lugar a cerimonia de entrega da
XXIVº edición dos Premios da Crítica Galicia 2001. Entre eles aparecen Xosé Manuel Villanueva –co Premio de Creación
Literaria coa novela Adeus India, adeus–, Xoán González-Millán –co Premio de Ensaio e Pensamento polo libro Resistencia
cultural e diferencia histórica–, o polifacético Antón Reixa –co Premio de Ciencias, Artes e

Representación–, a “Enciclopedia Galega Universal” –co Premio de Iniciativas Culturais – ou Olegario Sotelo Blanco que foi
nomeado como Galego Egrexio.

- M. J., “Xosé Manuel Villanueva, premio da crítica pola novela “Adeus India, adeus”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 13
maio 2001, p. 61.
Infórmase de que a novela Adeus India, adeus (2000), de Xosé Manuel Villanueva, foi a gañadora do Premio da Crítica Galicia
na Creación Literaria, mentres que o gañador no Ensaio e Pensamento foi parar a Xoán González-Millán co libro Resistencia
cultural e diferencia histórica. Faise a relación dos membros do xurado destes premios e tamén se dá conta dos demais
premiados, entre eles Antón Reixa e a “Enciclopedia Galega Universal”. Finalmente faise referencia á presentación pública da
“Declaración de Dereitos Lingüísticos do Eixo Atlántico” que tivo lugar coa cerimonia de entrega dos Premios da Crítica en
Samil.
- Amaia Mauleón, “Premios da Crítica para o esforzo creador”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 14 maio 2001, p. 16.
Dá conta do acto de entrega da XXIVº edición dos Premios da Crítica no que o alcalde de Ourense deu lectura á “Declaración
dos Dereitos Lingüísticos” e no que a Asociación Alecrín denunciou a “discriminación sexual” destes premios. Sinálanse os
nomes dalgúns dos convidados así como o nome de todos os galardoados.

-Maite Gimeno, “Alecrín denuncia a discriminación das mulleres no padroado dos Premios da Crítica”/ “Olegario Sotelo
Blanco dedica su ‘Galego Egrexio’ a los gallegos en la emigración”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “SociedadCultura”, 14 maio 2001, p. 19/p. 67.
Descríbense as principais reivindicacións que se fixeron con motivo da entrega dos Premios da Crítica. Indícase que nesta cea
literaria, organizada pola Fundación Premios da Crítica de Galicia, Xosé González pediu aos editores galegos que aumenten un
10 % o uso da lingua galega na prensa e mais que a presidenta de Alecrín denunciou a “minusvaloración das mulleres que o
padroado dos premios vén perpetuando”. Conclúese repasando todos os premiados cos Premios da Crítica nesta edición de 2001.

-Marta R. Valeiro, “Seiva nova nos Premios da Crítica”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 77, 20 maio 2001, p. 7.
Destácase o feito de que Xosé Manuel Villanueva recibise este premio coa súa ópera prima Adeus, India, adeus (2000), novela
que, segundo o seu autor, tivo dificultades na repercusión editorial debido á súa grande extensión e á falta de referencia crítica
sobre ela. Ademais apúntase brevemente cal é a súa temática e o seu estilo, do que o propio autor destaca a mestura de reflexión
e crónica. Finalmente indícase que este autor, a pesar de terse presentado a este galardón, cre que os premios presionan ao
escritor, polo que prefire publicar sen ter que pasar por eles. Tamén se mostra optimista

con respecto ao momento que está a vivir a literatura galega, aínda que reivindica máis axudas para fomentar a lectura por parte
das institucións.

- G. M., “Sotelo Blanco dedicó su galardón ‘Galego Egrexio’ a los gallegos en la emigración”, Galicia en el Mundo, nº 425,
“Sociedad”, 21-27 maio 2001, p. 20.
Saliéntase a concesión do premio “Galego Egrexio” da Fundación Premios da Crítica de Galicia ao empresario Olegario Sotelo
Blanco. Extráctanse, ademais, as palabras que no acto de entrega pronunciaron tanto Basilio Losada como o propio Sotelo
Blanco, facendo especial fincapé no recordo que tivo este último cara aos emigrantes galegos.

Premio 25 anos de “Encrucillada”
Con motivo do seu vintecinco aniversario esta revista convoca este premio nas modalidades de ensaio, narrativa e poesía para
textos en lingua galega. Estes deben ser concordes co evanxeo cristián e sintonizar coa arela da revista de contribuír a un
encontro fecundo entre a fe crisitá e a realidade e a cultura galegas e/ou coa realidade e cultura das persoas, colectivos ou pobos
marxinados. A contía dos premios será de 200.000 pesetas para o mellor traballo de ensaio e de
100.000 pesetas para as modalidades de narrativa e poesía. Haberá ademais segundos premios con 100.000 pesetas para ensaio
e 50.000 para as outras modalidades. Todos estes premios poderanse declarar desertos, e de non ser así, os primeiros
publicaranse na revista que convoca o concurso. Para participar con prosas ou poesías haberá que ter nacido despois do 31 de
decembro de 1976, mentres que na modalidade de ensaio se require que sexan autores nados despois do 31 de decembro de
1971. Os textos deben enviarse mecanografados, a razón de 2.500 caracteres por páxina, e a súa extensión será de 50 a 100
páxinas para o ensaio, de 15 a 20 para as narracións e de 100 versos como mínimo no caso da poesía. Estes traballos, que se
presentarán anonimamente cun lema e irán acompañados dun sobre pechado no que se incluirán os datos dos participantes,
deben enviarse por quintuplicado e correo certificado antes do 30 de decemb ro de 2001 a: Encrucillada, Rúa Nova de Arriba 1,
6º dta, 36002 Pontevedra. O xurado, composto por cinco membros designados por Encrucillada, darase a coñecer xunto co seu
fallo o 15 de febreiro de 2002.
Referencias varias:

- Manuel Dourado Deira, “Premio ós vintecinco anos de servicio á Igrexa e á Cultura galega”, O Correo Galego, “Opinión”, 10
novembro 2001, p. 2.
Dá conta da convocatoria deste premio con motivo do vintecinco aniversario da revista Encrucillada en xaneiro-febreiro de
2002. Indica as modalidades que convoca e as contías dos seus premios, así como a dirección á que hai que remitir os traballos.
Por outro lado fai unha reflexión do significado do título desta publicación, tendo moi en conta a situación na que se atopaba
Galicia e o seu idioma no 1977, ano no que nacía esta revista.

Iº Concurso “Medioambiental do Concello de Santiago”
Convócao o Concello de Santiago co fin de sensibilizar á poboación respecto aos problemas ambientais existentes. Consta de
tres modalidades denominadas “ecocontos”, “ecofotos” e “ecoideas” que teñen como tema común o medio ambiente en todas as
súas variantes e nas que poderá participar claquera persoa. Os traballos deben ser orixinais e presentaranse baixo pseudónimo
facendo constar nun sobre á parte os títulos por fóra do sobre e dentro os datos persoais xunto ao pseudónimo utilizado. Os
traballos presentaranse por correo certificado no Concello de Santiago, Departamento de Medio Ambiente, Praza do Obradoiro
s/n, 15705 Santiago, indicando no exterior “I Concurso Medioambiental” e a modalidade na que se participa. O xurado estará
presidido polo alcalde do Concello de Santiago ou persoa en quen delegue e a súa composición farase pública quince días antes
do fallo. A técnica a desenvolver en cada categoría será totalmente libre, aínda que haberá unhas mínimas precisións para cada
unha destas. No tocante aos ecocontos, as obras, que versarán sobre temas medioambientais, serán contos ou relatos breves,
escritos en galego e cunha extensión mínima de 10 páxinas a dobre espacio. Establécese un primeiro premio de 400.000 ptas.,
un segundo de 200.000 ptas. e un terceiro de 75.000 ptas. O prazo de admisión de traballos finaliza o 15 de setembro de 2001 e
o fallo do xurado e a entrega do premio farase na primeira quincena de outubro. A concesión do premio implicará a cesión en
exclusiva ao Concello dos dereitos de propiedade intelectual e explotación dos traballos premiados, nos termos da lexislación
vixente
(R.D.L. 1/1996, do 12 de abril). Así mesmo o Concello de Santiago resérvase, durante un ano, o dereito de publicación das
obras presentadas e non premiadas, sen prexuízo de que os autores poidan facer uso dos dereitos de explotación que lles
corresponden. Nesta primeira edición o xurado, presidido polo concelleiro de medioambiente, Rego Canda, e

composto tamén por María Pilar Jiménez Aleixandre, Rafael Villar González, Sabela Álvarez Núñez, Xerardo Rodríguez Roca e
Pablo Martín Quinteiro, actuando este último como secretario, declarou deserta a modalidade de ecocontos debido a que, a pesar
da calidade literaria dos relatos presentados, neles non quedaba patente o enfoque medioambiental esixido.

Premios “Nacionais da Crítica”
Estes premios, que foron convocados por vez primeira en 1956 e son outorgados pola Asociación de críticos de España,
distinguen as mellores obras de narrativa e poesía escritas en castelán, galego, catalán e vasco ao longo do ano anterior. No
2001 os escritores galegos galardoados foron Suso de Toro coa obra Non volvas, na modalidade de narrativa; e, na modalidade
de poesía, Gonzalo Navaza co seu poemario Libra.

Referencias varias:
- M. Lorenci e Concha Pino, “Marsé, Premio Nacional de la Crítica”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 1 abril 2001, p. 34.
Anúncianse os galardoados polos premios da crítica española en narrativa e lírica, que no referido á literatura galega foi para
Suso de Toro en narrativa e Gonzalo Navaza en poesía. Tamén se indica que Antón Riveiro Coello, con As rulas de Bakunin, e
Tucho Calvo, con O xabaril branco, ficaron en segundo e terceiro lugar na sección de narrativa en galego. En columna a parte,
recóllese a ledicia de Suso de Toro tras ser elixida a novela Non volvas (2000) como Premio Nacional da Crítica. Noutra
columna tamén se dá conta do premio a Gonzalo Navaza por Libra, que xa recibira o ano pasado o Martín Codax, e coméntase
que este poemario segue a liña plural aberta en A torre da derrotA (1992). Finalmente,

destácase que tamén foi galardoado, esta vez no eido da narrativa, co Arcebispo Juan de San Clemente de 1997 por Erros e
tánatos.

Premios “Nacionales de Literatura”
Convocado polo Ministerio de Cultura para premiar as mellores obras publicadas nos diferentes xéneros, no ano anterior en
calquera das linguas do Estado. Está dotado con 2.500.000 ptas. e nesta edición non se premiou ningunha obra galega. Os
galardoados foron os seguintes: na modadlidade de narrativa, Juan Marsé pola obra Rabos de Lagartija; na de poesía, José
Ángel Valente por Fragmentos de un libro futuro; na de literatura dramática, Jesús Campos García por Naufragar en Internet;
na de ensaio, Ángel González García por El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo; na de literatura infantil e
xuvenil, Miguel Ángel Fernández por Verdadera historia del perro Salomón; na de mellor traducción, Joan Francesc Mira por
La divina comedia; na de mellor traductor, Francisco Torres Oliver; e, finalmente, o premio ao mellor labor editorial e cultural
foi para a Editorial Valdemar.

X Certame Literario “A Pipa”
Organizado pola revista cultural A Pipa de Becerreá. Divídese nas modadlidades de conto e poesía e en tres categorías: maiores
de 18 anos, de 14 a 18 anos e de 8 a 14 anos. En cada modalidade hai dous premios para cada unha das tres categorías e os
accésits que o xurado considere oportuno. Os premios consisten en estatuíñas de Sargadelos e lotes de libros e non se descarta
ademais que os traballos premiados poidan ser editados nun futuro pola Asociación Cultural “A Pipa”. Cada participante poderá
presentar un ou máis traballos en calquera das modalidades, de xeito anónimo, introducindo nun sobre pechado os datos
persoais. A data límite para enviar os traballos a: X Certame Literario “A Pipa” 2001, Rúa Ancares, 57, 27640 Becerreá (Lugo),
foi o 21 de decembro de 2001 e o xurado, composto por Amparo e Alfonso Becerra Arrojo, membros da directiva da asociación
que convoca o premio, e as filólogas María Rodríguez López e Ana Díaz Marcos, fixo público o seu fallo o 28 do mesmo mes.
Na categorá de maiores de 18 anos o primeiro premio de relato declarouse deserto, mentres que o segundo foi para Oriando
Viveiro Veiga polo texto O xesto. En poesía a primeira finalista foi Marta Rodríguez López con Alá, e o segundo Pepe Pol con
Serra. Na categoría xuvenil (de 14 a 18 anos) os dous primeiros premios quedaron desertos e concedeuse un accésit a Marta
González González polo relato ¿Un soño?. Por último, na categoría dos máis novos, concedéronse dous primeiros premios de
relato debido á súa calidade. Estes foron Encontro inesperado, de Noelia Martínez Rey, e O sombreiro vermello de Yvonia
Gómez Gómez, mentres que o segundo premio foi para Marta Gómez Santín por Unha tormenta mortal. Na modalidade de
poesía o primeiro premio infantil quedou deserto, sen embargo concedéronse dous segundos, un a Cristina López Igón con Os
paxariños, e outro a Alba Díaz Sánchez con Un riquísimo froito: as castañas.

XIº Certame literario-lingüístico “Ricardo Carvalho Calero”
Foi creado no ano 1991 polo Concello de Ferrol, con quen colabora a Sociedade Medulio. Son dúas as modalidades que
presenta: “Premio de Investigación Literaria ou Lingüística”, ao que haberá que presentar traballos cunha extensión mínima de
50 folios, e “Premio de Creación Literaria (Narrativa Curta)”, no que poderán concorrer unha narración ou un conxunto de
contos por autor que non superen os 100 folios en conxunto. En ambos os dous casos os traballos deben estar escritos en lingua
galega, con liberdade normativa, e ser inéditos, ademais de presentarse grampados e conter aproximadamente 2000 caracteres.
Os orixinais e cinco copias entregaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, co correspondente título e lema, indicando no
sobre “XIº Certame Carvalho Calero” e cun remite que sexa exclusivamente
o lema. Así mesmo, en sobre á parte, constarán os datos persoais, número de conta corrente, un currículo breve, enderezo,
teléfono e DNI do participante. Non poderán concorrer os premiados en calquera das dúas modalidades ata cinco anos despois
de que lles fose outorgado o premio. O galardón consiste nunha dotación para cada unha das modalidades de 600.000 ptas. e a
publicación da obra gañadora, reservándose a entidade convocante os dereitos de autor na primeira edición. A partires da
segunda, as obras premiadas pasan a ser propiedade do seu autor, que deberá facer constar a condición de gañador deste premio
na modalidade que corresponda. No caso de tratarse da de investigación lingüística, atribuéselle ao xurado a facultade de
determinar o tipo de publicacion segundo corresponda á natureza do traballo. O xurado estará composto por cinco membros
propostos pola Comisión organizadora, entre os que figurará o gañador ou gañadores da edición anterior, presididos polo
Alcalde do Concello de Ferrol ou persoa en quen delegue. A entrega de premios farase coincidir coa data na que se conmemora
o aniversario do pasamento do profesor Carvalho

Calero, dándose a coñecer o nome dos gañadores o día anterior. Sen embargo, este ano isto non foi posíbel e o fallo do xurado,
composto polo concelleiro de Cultura Bonifacio Borreiros Fernández, Enrique Costas, Carme Vilariño, Pilar Pallarés e os
gañadores da edición anterior Xosé Vázquez Pintor e Xoán Carlos Lagares, fixo público o seu fallo o 21 de setembro. Nesta
convocatoria o prazo para presentar os traballos rematou o 24 de abril e finalmente concorreron dez traballos, dos que
resultaron gañadores A obra de Bernardino Graña de Antía López na modalidade de investigación lingüística, e Corazóns
aborrecidos en salitre de Rosa Aneiros na de narración curta.

X. 5. 1. Mixtos (Varias modalidades)

IIIº Certame de contos, fotografía e cómic “Ágora cultural”
Convocado por Ágora Cultural co Concello de Lugo, ademais da colaboración da Editorial Galaxia, a Galería Sargadelos de
Lugo e Pro-Aventur. Consta de dúas categoría: A) menores de 17 anos e B) maiores de 17. O tema é libre, establécense tres
premios en cada categoría e o prazo de entrega dos traballos é entre o 2 e o 31 de xaneiro de 2002. Para máis información
dirixirse ao Centro Sociocultural Uxío Novoneyra (Oficina de Información Xuvenil, R/ Quiroga Ballesteros, nº 1-A, 2º- 27001
Lugo) ou a Ágora Cultural (Apartado de correos, 227, 27080 Lugo).

Vº Concurso de poesía e narrativa “Asociación de veciños Nós”
A Asociación de veciños Nós de San Pedro de Cimadevila convoca este concurso no que poden participar todas aquelas persoas
que o desexen e que teñan a súa residencia habitual no Concello de Cangas. Presenta tres categorías: infantil (ata 12 anos),
xuvenil (de 12 a 16 anos) e adulto (a partir de 16 anos). Para máis información dirixirse á Asociación convocante (San Pedro de
Cimadevila, Apartado 119).

Iº Certame literario “Fernando Arenas Quintela”
Convócao a Librería Arenas coa colaboración do Concello da Coruña. Para máis información dixirse á Librería Arenas (Cantón
Pequeno, 25, 15003 A Coruña).

Premio Legais/Ilegais 2001 de Vigo
Convocado polo colectivo de Lesbianas e Gays (LEGAIS) da cidade viguesa enmárcase dentro da celebración da Semana do
Orgullo Lesbigai e con el recoñécese o esforzo de individuos ou colectivos a prol da igualdade de dereitos. Tamén ten a
modalidade de “ilegais” co que se condena a actitude homófoba e intolerante dalgúnhas persoas. Nesta edición outorgóuselle o
premio Legais ao poeta de Sarria Antón Fortes polo seu poemario Figuras masculinas de meiocorpo (1997).

Referencias varias:
- A. del Olmo, “Gays y lesbianas distinguen a Rouco Varela por su ‘machismo y homofobia”, Faro de Vigo, “Vigo”, 23 xuño
2001, p. 10.
Comézase salientando a concesión do premio “Ilegais” promovido pola asociación de gais e lesbianas de Vigo a Monseñor
Rouco Varela. A continuación, infórmase da distinción co premio “Legais” á Marcha Mundial de Mulleres e ao escritor Antom
Fortes polo poemario Figuras masculinas de medio cuerpo (1997). Remátase ofrecendo diversos datos sobre o acto de entrega
deste galardóns.

-Efe, “La ‘Marcha Mundial de Mujeres’ y el poeta Fortes Torres, premio ‘Legais’ en Vigo”, El Correo Gallego, 23 xuño 2001,
p. 73.
Dáse conta dunha nova entrega dos premios concecidos polo colectivo de lesbianas e gais de Vigo. Entre os galardoados
menciónase ao poeta Antom Fortes Torres, merecedor deste recoñecemento pola obra Figuras Masculinas de Meio Corpo
publicada en 1997. Remátase incluíndo a concesión destes premios dentro da II Semana do Orgullo Lesbigai.
- O. I., “Rouco Varela y Antom Fortes, reciben el Ilegal y Legal, respectivamente”, Diario Atlántico, “Vigo”, 23 xuño 2001, p.
8.
Dáse conta da concesión do premio “Ilegal” a Monseñor Rouco Varela, e do “Legal” á Marcha Mundial das Mulleres e ao
poeta Antom Fortes polo obra Figuras masculinas de medio cuerpo. Preséntase ao colectivo de Lesbianas e Gais de Vigo como
promotores destes galardóns. Finalmente, alúdese ao acto de entrega dos premios.
- Afa, “Homoerotismo poético”, O Correo Galego, 26 xuño 2001, p. 32.
Ver Fortes Torres, Antom, Sexto Fetiche no apartado II. 1 deste Informe.

VIIº Certame literario “Manuel-Orestes Rodríguez López”
Convocado polo Concello de Paradela para honrar a figura de Manuel-Orestes Rodríguez López. Consta das modalidades de
narrativa e poesía, ambas cun premio de 100.000 pesetas (600,01 euros). Para máis información dirixirse ao Concello
convocante. Neste ano 2001, ademais de presentar esta nova convocatoria, entregáronse os premios aos gañadores da edición
anterior: Manuel Terrín Benavides na modalidade de poesía, e Francisco Calo Lourido na de prosa.

Referencias varias:
- Víctor L. Villarabid, “Un escritor cordobés gana el certamen literario de Paradela”, El Progreso, 11 marzo 2001, p. 19.
Infórmase de que Manuel Terrín Benavides foi o gañador do VIº Certame Poético “Manuel-Orestes Rodríguez López” que
convoca anualmente o concello lucense de Paradela e mais que Francisco Calo Lourido acadou este premio na modalidade de
prosa.
- Víctor L. Villarabid, “Bautizo literario”, El Progreso, “Sarria”, 7 decembro 2001, p. 16.

Fai referencia ao acto de entrega dos sextos premios literarios deste certame, acto que serviu ademais para inaugurar o novo
centro sociocultural de Paradela. Indica que no acto interviron o alcalde, Xulio Xiz, membro do xurado do concurso, e a
esposa e fillo do escritor homenaxeado con este premio. Ademais disto dá conta de que os gañadores foron Manuel Terrín
Benavides na modalidade de poesía, e Francisco Calo Lourido na de prosa, salientando tamén os nomes das persoas que
acadaron un accésit en cada unha das modalidades.
- Villarabid, “Unas noventa personas presentaron trabajos para el séptimo certamen literario”, El Progreso, “Sarria”, 9
decembro 2001, p. 15.

Ademais de indicar o número aproximado de obras que participaron nesta edición do certame, apunta que o prazo para
entregalas rematou o 30 de novembro. Por outro lado apunta que os premios da anterior edición se entregaron o 5 de decembro
e que as dotacións económicas nesta edición seguen sendo as mesmas que na anterior: 601,01 euros para cada unha das
modalidades.

IIIº Certame de Creación Literaria dos premios “Medio Ambiente de Galicia”
Certame nacido baixo a iniciativa do Centro de Información e Tecnoloxía Ambiental que convoca dende hai tres anos a
Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e que conta con diferentes modalidades referidas á mellora e conservación
do medio ambiente, ademais de premiar o mellor traballo de investigación científica, a mellor acción ou campaña escolar de
temática ambiental ou o labor de difusión e divulgación dos profesionais dos medios, ademais da convocatoria dunha
modalidade de creación literaria de narrativa curta na que os traballos que se presenten han de ser individuais e cada autor só
poderá presentar unha obra a concurso. O tema dos relatos deberá ser substancialmente algún dos aspectos do medio ambiente
no sentido da exaltación dos valores medioambientais. A gañadora na edición de 2001 foi Ana María Galego Gen, unha moza
ferrolá, co relato” O mapa de Billy Bones”.
Referencias varias:
- Elva Otero, “O medio ... esa musa”, O Correo Galego, “Lecer. Relato. Concurso”, 16 decembro 2001, pp. 2-3.
Refírese ao fallo do III Certame dos premios Medio Ambiente de Galicia que concede a Consellería de Medio Ambiente e dos
que resultou gañadora unha ferrolá licenciada en Filoloxía Hispánica que xa na primeira convocatoria acadara o terceiro premio
co relato “Non era tempo de cacharelas”. Reproduce os tres relatos gañadores da primeira edición “Os

dares e teres de Saladina”, de María Goretti Fariña, gañador do primeiro premio; “Home de pao con zocas”, de Xoán Piñeiro
Cochón, gañador do segundo premio; e “Non era tempo de cacharelas” da gañadora desta edición, Ana María Galego Gen,
publicados os tres nun volume pola Consellería de Medio Ambiente.

XXVIIIº Certame Literario “Meigas e Trasgos”
Convócao o Centro Cultural Meigas e Trasgos de Sarria e a el poden concorrer contos escritos en galego, que teñan como
protagonistas as meigas e os trasgos, e poemas de tema libre. Concédense tres premios iguais en cada unha das modalidades, de
tal modo que o primeiro será de 125.000 ptas., o segundo de 50.000 ptas., e o terceiro consistirá nunha mención de honra en
prata. Os traballos enviaranse antes do 10 de agosto a: Centro Cultural “Meigas e Trasgos C.I.T.”, Apdo. 11. 27680 Sarria
(Lugo). Os gañadores, que recolleron o seu premio o 25 de agosto foron: na modalidade de prosa, Manuel Riveiro por Sarita,
primeiro premio; Xosé Luis Garrosa por Segredos de familia, segundo premio; e Xesús Ferreiro por A sanadora de Vilacendoi,
que acadou o terceiro premio. En canto á categoría de verso, o primeiro posto foi para Xosé Luis Otero con O leito da terra, o
segundo para Bernardo Vázquez con Peito núo do mar, e o terceiro para Manuel Riveiro por No semiséculo da súa morte.

IIIº Premio “Virxe da Armada”
Convocado pola Asociación Cultural Santuario Virxe da Armada da parroquia de Rabal (Celanova) coa finalidade de estender e
fomentar o amor dos devotos cara á Virxe. O contido dos traballos pode ser calquera tema mariano en xeral ou sobre a Virxe da
Armada en particular, podendo concorrer obras en verso e en prosa. A contía do premio é de
100.000 pesetas para o traballo gañador que nesta edición recaeu en Serafín Marqués con “Salve Flor”. Para máis información
dirixirse á entidade convocante.

Referencias varias:
-A. R., “El santuario de la Armada obsequia a los romeros con un centro de acogida permanente”, La Región, “Provincia”, 4
setembro 2001, p. 15.
Ademais de referirse amplamente á celebración dos actos da festividade da Virxe da Armada, alude ao certame literario do
mesmo nome. Sinala que se presentaron unha vintena de traballos e que o gañador foi Serafín Marqués con “Salve Flor”, co que
acadou o premio de cen mil pesetas.

- A. R., “Un ama de casa rivaliza con dos sacerdotes dedicando poemas a la Virxe da Armada”, La Región, “Celanova”, 5
setembro 2001, p. 13.
Coméntase a celebración do terceiro certame literario organizado pola asociación cultural Santuario Virxe da Armada. Cítanse
os nomes de Serafín Marqués, canónigo da catedral da vila de As Burgas, Santos Rodríguez e Concepción Sampedro como
gañadores dos premios desta edición. Infórmase, así mesmo, da entrega dos galardóns durante a celebración dunha novena na
honra da Virxe da Armada.

X. 6. Premios a unha vida

XVIIº Premio “Celanova. Casa dos Poetas”
Creouse en 1985 por parte do Padroado Curros Enríquez e patrocínao o Concello de Celanova. O premio
tenta recoñecer cada ano a unha persoa ou entidade que, ao longo da súa existencia, se teña significado
especialmente por desenvolver un intenso labor a prol da cultura galega en todas as súas facetas, ou da
propia Galicia. O galardón non ten ningunha dotación económica e consiste nunha medalla de prata, obra
do escultor Acisclo Manzano, que repoduce por unha face a casa de Curros Enríquez e pola outra cinco
“C” concéntricas, que simbolizan a letra pola que comenzan os elementos identificativos deste premio
“Casa, Curros, Celanova, Castor e Celso”. Cabe destacar que o nome de Castor refírese 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 estracto
da acta do acordo, co fin de dar fe da concesión do premio e firmará no libro de honra do premio. A
concesión farase pública o 7 de marzo, coincidindo co cabodano de Manuel Curros Enríquez e
entregarase nun acto que ten lugar en Celanova o 31 de agosto, coincidindo neste caso, coa data do
falecemento de Celso Emilio Ferreiro. Tentando unir, así, as datas finais de dúas das figuras máis
salientábeis das letras de Celanova. O xurado estará composto exclusivamente pola Xunta directiva do
Padroado Curros Enríquez, que preside o alcalde, en calidade de presidente de feito do Patronato e da que

forman parte xentes de diversos ámbitos culturais de Celanova, tendo como figura máis salientábel no seu
seo a do escritor orixinario de Vilanova dos Infantes, Xosé Luís Méndez Ferrín. No ano 2001 mereceu
este galardón a poetisa Luz Pozo Garza, primeira muller que recibe este premio.

Referencias varias:
- Antonio Piñeiro, “A poeta Luz Pozo, premio “Casa dos poetas”, La Región, “Cultura”, 11 marzo 2001, p. 14.
Dá a coñecer o veredicto do xurado do XVIIº Premio Celanova “Casa dos Poetas” que recaeu na poetisa Luz Pozo Garza como
“recoñecemento á súa longa e fecunda traxectoria literaria”.
- Antonio Piñeiro, “Follas voandeiras para Curros”, La Región, “Cultura”, 12 marzo 2001, p. 8.
Ademais de repasar a biografía de Manuel Curros Enríquez, anuncia que co gallo da nova edición do premio “Celanova, casa
dos poetas” e dende o comité organizador se decidiu facer un acto literario no que se lle dará lectura aos poemas manuscritos
“sobre Curros Enríquez ou algún aspecto da súa personalidade” que se reciban, e que terá lugar o último día do Congreso
internacional sobre Curros Enríquez.

- Europa Press, “Luz Pozo Garza recibirá este vindeiro venres un premio do padroado ‘Curros Enríquez”, El Progreso,
“Libros”, 29 agosto 2001, p. 30.

Ofrécense diversos datos sobre a concesión do XVII Premio Celanova, casa dos Poetas a Luz Pozo Garza organizado polo
Padroado Curros Enríquez. Recóllense, ademais, as palabras coas que Xosé Manuel Caño, secretario do padroado, define a
contribución da poetisa luguesa á cultura galega. Finalmente, alúdese á celebración do acto de entrega do premio que terá lugar
próximamente en Celanova.
-A. Mínguez, “Luz Pozo resalta el ‘buen momento de la poesía’ al recibir el Casa dos Poetas”, Faro de Vigo, “Ourense”, 1
setembro 2001, p. 20.
Comézase facendo referencia á ledicia que Luz Pozo amosou ao recoller o premio Celanova, casa dos poetas, organizado polo
Padroado Curros Enríquez. Coméntase tamén sorpresa amosada pola poetisa lucense ao saber que era a primeira muller
galardoada con este premio. Recóllese, ademais, a súa valoración positiva do momento que vive a poesía galega. Finalmente,
alúdese á presentación neste mesmo acto do libro O Contador de Bolboretas de José Antonio Lage Martiñán.

-C. V., “Luz Pozo Garza, primera mujer que recibe el Premio ‘Celanova, casa dos poetas”, El Correo Gallego, “Cultura”, 1
setembro 2001, p. 68.

Informa que o Patronato Curros Enríquez concedeu o premio “Celanova, casa dos poetas” a Luz Pozo. Describe o acto no que a
poetisa recolleu o premio no salón de actos do Concello. Tamén sinala que neste acto a galardoada agradeceu o premio, os
membros do Patronato destacaron a traxectoria da poetisa e a xunta directiva anunciou a rehabilitación da casa de Curros
Enríquez, lugar onde se integrará este premio.
- E. F., “Luz Pozo, a primeira muller en 17 anos co ‘Celanova Casa dos Poetas”, O Correo Galego, “O día”, 1 setembro 2001,
p. 36.
Coméntase a concesión á poetisa Luz Pozo Garza do XVII Premio Celanova, Casa dos poetas, concedido polo Padroado Curros
Enríquez. Saliéntase o feito de que a autora lucense sexa a primeira muller que recibe tal galardón. Faise referencia, ademais, ás
palabras de agradecemento pronunciadas pola escritora ao recoller este premio. Así mesmo, alúdese ás valoracións que da súa
obra fixeron nese acto dous membros do padroado: Xesús Alonso Montero e Xosé Luis Méndez Ferrín. Finalmente, infórmase
do remate dos traballos de rehabilitación na casa de Curros Enríquez.
-R. Novoa, “Luz Pozo recibió en Celanova el premio ‘Casa dos Poetas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 1 setembro 2001, p. 25.

Describe o acto de entrega do galardón á poetisa Luz Pozo Garza, que estivo arroupada pola súa familia. Reproduce
declaracións da autora nas que mostra a súa satisfacción porque se lle outorgue este premio, por ser á primeira muller que llo
conceden, pois esperaba que fosen Pura ou Dora Vázquez as que o recibisen primeiro. Cítase a outros gañadores e unha
bibliografía selecta da galardoada.
- J. Alonso, “Luz Pozo Garza, una poetisa pura”, El Progreso, “Al paso”, 2 setembro 2001, p. 72.
Anuncia que lle foi outorgado por primeira vez nos dezasete anos de historia do premio Celanova. Casa dos Poetas a unha
muller, Luz Pozo Garza, da que Xesús Alonso Montero dixo no discurso do acto de entrega que era un “claro caso de poetisa
pura”, mentres que Ferrín salientou que deixa “en cada lector un mensaje privado”. Tamén sinala outros actos paralelos, entre
eles unha ofrenda a Curros Enríquez.

Iº Premio de poesía “Celso Emilio Ferreiro”
Convocado bianualmente polo Concello de Vigo e a Deputación de Ourense coa pretensión de recoñecer a obra íntegra
publicada ata o día da convocatoria por poetas de prestixio, que escriban en calquera das linguas da Península. As candidaturas
presentaranse mediante unha memoria por cuadriplicado na Concellería de Cultura de Vigo (Praza do Rei, 36201 Vigo). Conta
cunha dotación económica de 5.000.000 ptas. O xurado, que dará a coñecer o seu dictame no último trimestre do ano, estará
formado polo presidente da Deputación de Ourense, o alcalde de Vigo, o presidente da Real Academia Galega, un membro da
Fundación Celso Emilio Ferreiro e un catedrático. A entrega do premio farase en Celanova a finais de ano. O gañador desta
primeira convocatoria xa se deu a coñecer no ano 2000 e recolleuse no Informe de Literatura 2000, sen embargo a entrega do
premio tivo lugar no mes de febreiro de 2001.
Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Eugénio de Andrade, máis noso”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 5 xaneiro 2001, p. 3.
Faise eco da asignación do premio Celso Emilio Ferreiro a Eugénio de Andrade, aproveitando para facer un percorrido pola súa
vida e obras. Sinala que este escritor, para quen a súa propia autopoética se basea en tres pilares: a “fidelidade ó home, á terra e
á palabra”, ten a súa obra traducida ao castelán, francés, inglés e italiano.

- Pura Vázquez, “Un paraíso de exilios: A poesía”, La Región, 23 xaneiro 2001, p. 22.

Achéganos nesta ocasión ao portugués Eugénio Andrade que vén de conseguir o premio Celso Emilio Ferreiro e infórmanos da
obra do escritor As mans e os froitos (1948), Os amantes sen diñeiro (1950), Corazón do día (1958) e, xa máis recentemente,
Sentimentos dun occidental ou Libro de Cesáreo Verde, en Clepsidra. Loa esta poesía pola súa “verba simple, aguda
precisión...”.
-A. Mínguez, “El poeta portugués Eugenio de Andrade obtiene el premio ‘Celso Emilio Ferreiro”, Faro de Vigo, “Ourense”, 16
febreiro 2001, p. 24.
Tras recordar a concesión do premio “Celso Emilio Ferreiro” ao portugués Eugenio de Andrade, admirador da lírica medieval,
faise un repaso das actividades que se celebraron ao longo do día, ademais de recoller algunhas das palabras do alcalde de
Celanova, Antonio Mouriño, do fillo do poeta homenaxeado, Luís Ferreiro, e do propio Andrade. Dá conta tamén do breve
recital poético que se celebrou no salón de sesións a cargo de Teresa Devesa e doutros compoñentes do grupo Dolmen, e da
análise que fixo María do Carmo Kruckenberg da obra de Andrade dende os seus inicios.
- Jesús Manuel García, “Eugenio de Andrade recibiu o primeiro premio Celso Emilio”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 16
febreiro 2001, p. 30.

Fai unha breve descrición das actividades celebradas con motivo do acto de entrega do premio de poesía “Celso Emilio
Ferreiro” ao poeta luso Xosé Fontiñas, coñecido como Eugenio de Andrade. Ademais de recoller algunhas das súas impresións
durante o transcurso do acto, infórmase de que o galardoado, traducido a vinte linguas, prepara outro poemario inspirado polo
mar xunto ao río Douro.
- Marcos Valcárcel, “Versos que rachan fronteiras”, O Correo Galego, “Pé das Burgas”, 16 febreiro 2001, p. 2.

Malia constatar varios erros organizativos no acto de entrega do Premio Celso Emilio Ferreiro ao poeta portugués Eugénio de
Andrade, celebra o galardón e comenta a intervención do escritor e o recital do grupo Dolmen, así como unha anecdota que
contou o propio homenaxeado en relación a Celso Emilio coa que quixo demostrar que a poesía racha fronteiras.

-Víctor Rodríguez, “El poeta portugués Eugenio de Andrade recibe el premio Celso Emilio Ferreiro”, El Mundo, “Cultura”, 16
febreiro 2001, p. 10.
Dá conta da concesión do premio ‘Celso Emilio Ferreiro’, instituído polo Concello de Vigo e a Deputación de Ourense, a
Eugenio de Andrade, poeta portugués que afirmou que a poesía é “o pasaporte para o corazón dos homes”. Tras informar sobre
os actos celebrados no día, lémbrase o encontro que Andrade tivera en Vigo con Celso Emilio Ferreiro.

Ademais faise eco da opinión do xurado arredor da obra do portugués, que cualificou de “contemporánea dos movementos
neorrealistas e surrealistas e de gran emoción estética”.
- Antonio Piñeiro, “Eugénio de Andrade: Poesía e distancia”, La Región, “Ourense na cultura”, 18 febreiro 2001, p. 10.
Aproximación á figura de Eugénio de Andrade a través dunha entrevista na que, a pesar de amosarse bastante remiso á hora de
contestar algunha pregunta, se declarou admirador de Camilo Pesanha, das cantigas de amigo, da poesía oriental e grega.
Afirmou, ademais, ter moita documentación epistolar con Cernuda ou Vicente Aleixandre e sinalou que para el a poesía é unha
conquista que lle dá traballo, pero que é “un home feliz” cando ten o primeiro verso dun poema, aínda que xamais poida a
poesía acabar co horror da guerra.
- Marcos Valcárcel, “Andrade en Celanova”, La Región, “Cultura”, 22 febreiro 2001, p. 13.
O autor ofrece unha visión persoal do acto de entrega da primeira edición do premio “Celso Emilio Ferreiro” ao poeta
portugués Eugénio de Andrade por As palavras interditas. Despois de gabar o discurso do poeta, remata queixándose doutros
aspectos como a aglomeración e o ruído durante a cobertura do acto por parte dos medios de comunicación.
- Carme Vidal, “A miña poesia nace da fala moderna”, A Nosa Terra, nº 976, “Guieiro Cultural”, 1 marzo 2001, p. 30.

Conversa con Eugénio de Andrade na que o autor portugués reflexiona sobre diversos temas. Comeza sinalando que a súa
poesía axuda a soportar o mundo e a vivir e sitúa nun lugar destacado os cancioneiros medievais da lírica galegoportuguesa.
Destaca a importancia da súa nai e da oralidade na súa poesía e ao longo da entrevista vai debullando algúns dos poetas
portugueses, nomeadamente Fernando Pessoa, e españois que el acha máis salientábeis. Finalmente, apúntanse algúns dos seus
datos biográficos como que en 1942 trocou o nome de José Fontinhas polo de Eugénio de Andrade.

Premios de “El Correo Gallego/O Correo Galego”: “Galego do ano”, “Galegos do mes”
Os Premios “El Correo Gallego/O Correo Galego” foron creados no ano 1990 polo Grupo Correo Gallego a iniciativa do seu
editor, Feliciano Barrera, co obxectivo de premiar a aquelas persoas e institucións que máis destacan na promoción de Galicia e
son exemplo, dende a súa actividade profesional e social, dos máis nobres valores que definen esta terra e as súas xentes. Os
galardóns consisten en 1.000.000 de ptas. e unha placa de ouro, prata, acibeche e marfil para o “Galego do Ano”, que escolle un
xurado nomeado polo xornal, e unha figura de Sargadelos para cada un dos premiados co “Galego do Mes”, que escolle a mesa
de redacción. O galardón de “Galego do Ano” foi recibido en anteriores ocasións por Camilo José Cela, Isaac Díaz Pardo,
Gonzalo Torrente Ballester ou Antón Fraguas Fraguas. No ano 2001 fíxose entrega destes premios o 26 de xuño no Hostal dos
Reis Católicos, e en relación coa literatura galega cabe destacar que Francisco Fernández del Riego recibiu o galardón de
“Galego do ano”, mentres que os “Galegos do mes” non recaeron en persoas vencelladas ao campo da literatura. O xurado
encargado de elixir a Fernández del Riego como “Galego do ano 2001” estivo formado por Felicaino Barrera como presidente;
o conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela; o rector da Universidade compostelá, Darío Villanueva; o presidente do Consello
da Cultura Galega, Carlos Casares; o tesoureiro da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro Fernández; o presidente da
Fundación Rosalía de Castro, Agustín Sixto Seco; e o director dos diarios que convocan este premio, Xosé Manuel Rey Nóvoa.

Xº Premios “Irmandade do Libro”
Están organizados pola Federación de Libreiros de Galicia e foron creados en 1992 para recoñecer anualmente o labor en favor
da cultura literaria galega realizado por medios de comunicación, editoriais, autores, institucións, libreiros e centros educativos.
O galardón, para cada unha das seis modalidades, consiste nunha figura de bronce deseñada por Ismael López Fernández e unha
dotación económica de 250.000 ptas. só na mo dalidade destinada á promoción da lectura e, en libros para a biblioteca, no
apartado de centros educativos. As editoriais Galaxia, Xerais, Sotelo Blanco e Edicións Laiovento e os escritores Isaac Díaz
Pardo, Francisco Fernández del Riego, Bernardino Graña, Xesús Alonso Montero e Xosé Neira Vilas obtiveron este galardón
en edicións anteriores. No ano 2001, resultaron galardoados na modalidade de autor Xosé Luís Méndez Ferrín; na de libreiros, a
librería Follas Novas de Santiago; na de editoriais, Edicións Xerais de Galicia; na de medios de comunicación, o programa da
TVG Preescolar na casa e a revista Fadamorgana; e na de colexios, o CEIP de Palmeira.

Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “La décima edición de los premios ‘Irmandade do libro’ se celebrará en Vigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
17 marzo 2001, p. 42.

Alúdese á entrega dos galardóns Irmandade do Libro que terá lugar o 24 de marzo no Hotel Samil de Vigo. Indícanse as
diferentes modalidades deste premio da Federación Galega de Libreiros e sinálase que X. L. Franco Grande abrirá o acto.
Finalmente recóllese un estrato das bases deste premio.
- Ágatha de Santos, “Méndez Ferrín y la Editorial Xerais, Premios Irmandade do Libro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 25 marzo
2001, p. 55.
Refírese á cerimonia de entrega dos galardóns da Xª edición dos Premios Irmandade do Libro que, entre outros, recaeron en X.
L. Méndez Ferrín, na editorial Xerais de Galicia, na libraría Follas Novas de Compostela e na revista Fadamorgana.

- J. D. C., “Los premios Irmandade do Libro tuvieron a Méndez Ferrín como principal protagonista”, Atlántico Diario, 25
marzo 2001, p. 12.
Nota informativa do acto de entrega dos Premios Irmandade do Libro na que se indican algúns dos asistentes ao acto, os
membros do xurado e mais os nomes dos gañadores nas diferentes modalidades nesta décima edición.
- M. F., “Méndez Ferrín y Xerais, entre los premiados por la Federación de Libreiros”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25 marzo
2001, p. 30.

Informa sobre os galardoados na Xª edición dos Premios Irmandade do Libro que foron parar, entre outros, a X. L. Méndez
Ferrín, na modalidade de autor, á libraría Follas Novas, na de libreiro, á revista Fadamorgana, na de medios de comunicación,
e á Edicións Xerais de Galicia, na de editorial.
- M. Gimeno, “Non sucumbir”/ “Ferrín propone a los libreros discriminar ‘positivamente’ a las obras en gallego”, O Correo
Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Sociedad-Cultura”, 26 marzo 2001, p. 17/p. 65.

Noticia sobre a entrega dos premios da Irmandade do Libro. Cítanse os galardoados: a revista Fadamorgana, a editorial Xerais,
o programa “Preescolar na casa”, o CEIP de Ribeira, a librería santiaguesa Follas Novas e Xosé Luís Méndez Ferrín.
Coméntase que este lles dixo aos libreiros que o seu labor vai máis alá dunha simple cuestión empresarial e que lles pediu que
exerzan a súa liberdade primando o libro galego sobre o español. Tamén se sinala que Xosé Luís Franco Grande indicou no
mesmo acto que o libro galego ten que ser un elemento fulcral para a consecución da normalización cultural de Galicia.
-Xosé Luís Franco Grande, “O libro na descolonización de Galicia”, A Nosa Terra, nº 980, “Guieiro Cultural”, 29 marzo 2001,
p. 32.

Reprodúcese o discurso que X. L. Franco Grande pronunciou durante a entrega dos Premios Irmandade do Libro que tivo lugar
o 24 de marzo. Nel afirma que Galicia “dista moito de ser un país normalizado” e destaca que para acadar esa normalización se
debe comezar pola lingua. Fala tamén do salientábel rol dos libreiros na promoción do libro e da cultura galega e alude a que
Galicia segue a ser unha colonia. Remata facendo unha lembranza persoal de Carlos Blanco Yáñez.

- Carina Regueiro, “Estamos na época do libro con data de caducidade”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 71, 8
abril 2001, p. 8.
Informa do galardón que recibiu a librería Follas Novas de Santiago de Compostela na décima edición dos premios Irmandade
do Libro que organiza a Federación de Libreiros Galegos. Recolle tamén a opinión de Xosé Luís Colmeiro, “alma mater” da
librería, que sigue apostando polo labor editorial e pensando que estamos a vivir unha época de supervendas de libros na que a
compra en galego fica estabilizada.

VIIº Premio das “Letras e das Artes de Galicia”
Convocado e promovido pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia dende o ano 1995.
Conta cunha dotación de 5.000.000 de ptas. para o primeiro premio e de 1.000.000 para os dous accésits que se poden conceder.
Pretende “recoñecer e recompensar o labor daquelas persoas que co seu traballo creador contribuíron á conservación, expansión
e engrandecemento da cultura galega en calquera campo dela”. Este galardón substitúe aos premios “Xunta de Galicia de
Creación Cultural”, “Carlos Velo”, de guións de cine, e “Ramón Cabanillas”, de traducción ao galego, aínda que durante anos
tamén substituíu o premio Álvaro Cunqueiro de teatro. A presentación dos candidatos poderá ser realizada por calquera
institución, fundación, academia, federación, asociación ou centro cultural ou de investigación, mediante un escrito dirixido ao
Conselleiro de Cultura. A entrega terá lugar nun acto institucional o día 17 de maio no Hostal dos Reis Católicos. O xurado
convocará aos cinco finalistas seleccionados. En anteriores ocasións, foron premiados Antón Fraguas, Xosé Fernando Filgueira
Valverde, Francisco Fernández del Riego, Domingo García Sabel, Lois Tobío e Pura Vázquez, quen nesta ocasión presidiu o
xurado. Nesta edición o prazo de presentación de candidatos rematou o 20 de marzo e o Día das Letras Galegas recibiu o
galardón o xeógrafo Francisco Javier Río Barja.

Referencias varias:

- M. L., “Curtis propone para el Premio das Letras e das Artes a Ánxeles Penas”, La Opinión, 12 maio 2001, p. 17.
Informa sobre a decisión da Concellería de Cultura, Deportes e Asuntos Sociais do Concello de Curtis de propoñer á escritora e
escultora Ánxeles Penas como candidata ao Premio das Letras e das Artes de Galicia, galardón co que se pretende dar
recoñecemeto ao labor dos artistas galegos en distintios ámbitos creativos, polo esforzo que esta muller adicou á conservación,
expansión e engrandecemento a cultura galega en campos como a a poesía, o ensaio, a traducción e a escultura.

-AFA, “Xeografías dunha vida”, O Correo Galego, “Premio das Letras e das Artes”, 18 maio 2001, p. 32.
Dá conta do acto de entrega do Premio das Letras e das Artes de Galicia que este ano recaeu en mans do que fora director do
Instituto Padre Sarmiento, o doutor en Xeografía e Historia Francisco Xavier Río Barja, no que estiveron presentes numerosas
personalidades do eido político e cultural como o presidente do Consello da Cultura Galega, Carlos Casares, e os escritores
Anxo Tarrío e María Xosé Porteiro. Así mesmo, fai un breve percorrido pola historia deste premio, instituído no ano 1994 e co
que foron galardoados Antón Fraguas e Pura Vázquez, entre outros.
-C. V., “Río Barja, gañador do Premio das Letras de Galicia, defende a obriga de preservar a paisaxe para o futuro”, Faro de
Vigo, 18 maio 2001, p. 40.

Alude ao principal motivo, que non é outro senón as décadas de investigación xeográfica do máis alto nivel, que levou ao
xurado do Premio das Artes e das Letras de Galicia, a outorgarlle o galardón a Río Barja, quen no acto de entrega salientou a
“extraordinaria presonalidade xeográfica de Galicia e defendeu a necesidade de preservar a natureza para o futuro.

-Xosé María Palmeiro, “Francisco Río Barja recibiu o Premio das Letras e das artes de Galicia 2001”, La Voz de Galicia, 18
maio 2001, p. 33.
Refire o acto de entrega do Premio das Letras e das Artes de Galicia que este ano recibiu Francisco Río Barja de mans do
Presidente da Xunta, Manuel Fraga, quen lembrou que este galardón é “un recoñecemento a aqueles que, chegando a cimeira da
labor creativo ou investigador, seguen a espallar a semente da galeguidade”. Neste mesmo artigo, dáse conta da traxectoria
deste xeográfo e licenciado en filosofía que foi ademais membro da Academia de Ciencias de Galicia, do Instituto GalaicoMinhoto e da Real Academia Galega.

Alberto Mozo Cajaraville, “Río Barja, a personalidade xeográfica de Galicia”, El Correo Gallego, 21 maio 2001, p. 48.

Diego Bernal, “Emoción por la Geografía”, La Voz de Galicia, 23 maio 2001, p. 15.

Loa a figura do profesor Río Barja, gañador do Premio das Letras e das Artes de Galicia, polos seus traballos en materia
xeográfica a través dos cales se descobre nel unha faceta de entrega á loita pola rexenaración da súa “pequena Patria”.

Congratúlase pola concesión do Premio das Letras e das Artes de Galicia a Francisco Xavier Río Barja, “o máis ilustre xeógrafo
de Galicia”, discípulo de Ramón Otero Pedrayo, describindo algunhas das virtudes deste mestre e xeógrafo, a quen José García
Iglesias caracterizaba como de palabra fácil e chea de emoción, e con cualidades humanas como o optimismo e o trato amábel.

-Avelino Abuín Tembra, “Xeografía de Río Barja”, O Correo Galego, “Premio das Letras e dasArtes”, 3 xuño 2001, p.
3.
Informa dalgúns dos actos celebrados con motivo do Día das Letras Galegas, entre eles a homenaxe aos poetas galegos
contemporáneos, promovida pola Asociación Cultural Galicia Viva e celebrada en Rianxo, e a concesión do Premio Galicia das
Letras e das Artes ó profesor Río Barja, “un dos grandes especialistas europeos na didáctica da xeografía. Así mesmo, dá unha
aproximación á traxectoria profesional deste autor, director do Mapa en relieve de Galicia e colaborador da Descripción
económica del Reino de Galicia, entre outras cousas.
-Manuel Dourado Deira, “Río Barja: Premio merecido”, O Correo Galego, 26 xuño 2001, p. 2.

Mostra a súa satisfacción pola concesión do Premio das Letras e das Artes de Galicia a Xavier Río Barja, do que salienta a súa
sabedoría, humildade e extraordinaria comprensión cara o alumno que lle axudou a descubrir o encanto da xeografía e da
historia, dúas materias que o galardoado impartía “con verdadeira mestría”.

Medallas de Galicia e Castelao
Para homenaxear a personalidades e institucións que se distinguiron polo seu mérito ao servicio da comunidade en calquera
aspecto social, cultural e económico, a Xunta de Galicia concede as Medallas de Galicia, que consisten nunha medalla de ouro,
quince de prata e trece de bronce. Así mesmo, concede as Medallas Castelao, galardón creado en 1984 para conmemorar o
retorno a Galicia dos restos de Castelao o 28 de xuño daquel ano, para distinguir a aqueles galegos que sexan autores dunha
obra merecedora do recoñecemento do seu pobo no campo artístico, literario, doutrinal ou de calquera faceta de actividade
humana. No ano 2001 polo que se refire ás letras galegas foron galardoados coa Medalla de Galicia na categoría de ouro o expresidente da Real Academia Galega Francisco Fernández del Riego, na de prata o escritor Basilio Losada Castro e o
catedrático e membro das reais academias española e galega José Luís Varela Iglesias, mentres que na de bronce foi recoñecido
o presidente da Agrupación Cultural Gallega Saudade de Barcelona. As Medallas Castelao non foron concedidas a ningunha
persoa relacionada coas letras galegas.
Referencias varias:
- AGN, “Cuatro lucenses reciben este año la Medalla Castelao”, El Progreso, 15 xuño 2001, p. 41

Dá noticia dos galardóns concedidos pola Xunta de Galicia. Sinala que unha das Medalla de Ouro foi para Caixa Galicia,
ademais de indicar para quen foron as dezaseis de prata e quince de bronce. Das dez Medallas Castelao sinala que recaeron,
entre outros, en Fernando Ónega, Antonio Pol, Sergio Rábade e Carlos Otero.

-Mónica Conde, “Premio para los “héroes de la Galicia creativa y solidaria”, Galicia en el Mundo, nº 431, 2-8 xullo 2001, p.
32.
Alúdese á recente concesión das Medallas Castelao a distintos persoeiros da nosa cultura. Menciónanse os nomes dos
galardoados en distintos eidos, destacando entre eles ao lugués Fernándo Ónega. Cítanse, ademais, algunhas das palabras coas
que este xornalista recolleu o seu galardón. Finalmente, coméntase a denuncia sobre a marxinación que a muller sofre na
concesión destas medallas.
-EFE, “Del Riego anima a retomar el debate sobre la normativa”, El Progreso, “Cultura y Comunicación”, 30 novembro 2001,
p. 91.
Ademais de aludir a cuestións relacionadas coa Real Academia Galega, centradas sobre todo no pasado debate sobre a
modificación das normas do idioma, fai referencia a que o Consello da Xunta concedeulle a Medalla de Ouro de Galicia a
Fernández del Riego pola dedicación de toda a súa vida á difusión da lingua e cultura galegas. Despois de apuntar este

dato fai un repaso pola vida deste lugués destacando diferentes cargos ao longo da súa vida, por exemplo o de presidente da
Real Academia Galega dende 1997 ata este 2001.

- Agustín Sixto Seco, “¡Ouro para don Paco!”, El Correo Gallego, “Fóra de portas”, 12 decembro 2001, p. 3.
Primeiramente alude ao encontrado e debatido problema sobre a normativa da concordia, situándose entre os que apoian a
decisión da RAG, e ofrecendo tamén a opinión doutras persoas destacadas como o profesor J.J.R. Calaza ou X. Ferro Ruibal.
Xa no final do artigo menciona que o goberno lle concedeu a medalla de ouro de Galicia a Francisco Fernández del Riego
despois de deixar a presidencia da Academia tras unha polémica sesión.

Premios “Otero Pedrayo”
Convócase cada ano, dende o 1976, polas Deputacións provinciais para “perpetuar e honrar a memoria do egrexio home de
letras, premiar un labor que constitúa unha aportación eminente á cultura galega, promocionar os valores propios de Galicia e as
obras que leven ao esclarecemento e á mellora dos seus homes e institucións”. Poderán optar ao premio persoas, grupos,
entidades ou institucións presentadas por elas mesmas, por entidades académicas ou culturais, por institucións, polos
presidentes das Deputacións a proposta das respectivas comisións de cultura, pola Xunta de Galicia, oída a Consellería
correspondente, e polo propio xurado. A presentación do candidato ten que enviarse ao Presidente da Deputación convocante,
no prazo de tres meses a partir da convocatoria, achegando os seguintes documentos: descrición breve biográfica da persoa que
aspira ao premio, e documentos e antecedentes, que se consideren de interese para o coñecemento da súa dimensión literaria ou
científica. Entregaranse cinco exemplares, mecanografados a dobre espacio, do traballo co que se optase ao premio, no caso de
que a proposta estea baseada nunha obra ou producción singular concreta. No caso de personalidades e institucións, un
exemplar do regulamento ou estatutos polos que se rexan e unha relación de tarefas levadas a cabo en relación co obxecto do
premio. Este está dotado con 5.000.000 de ptas. e o xurado estará constituído polo presidente da Xunta de Galicia e das catro
Deputacións Provinciais e as representacións da Universidade Sur, da Coruña e de Santiago de Compostela xunto con algún
membro da Real Academia Galega e do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos. Nesta edición o premio deuse a coñecer
o día 19 de setembro e entregouse o día 13 de decembro á Fundación Barrié pola súa defensa e promoción da cultura galega.

Referencias varias:
- X. M. del Caño, “El premio literario Otero Pedrayo eleva su presupuesto a casi nueve millones”, Faro de Vigo, “Ourense”, 27
abril 2001, p. 24.
Informa da ampliación dos orzamentos do premio Ramón Otero Pedrayo mercede ao financiamento das catro deputacións
galegas, organizadoras do mesmo, e da Xunta de Galicia, colaboradora, que ten como obxectivo perpetuar a memoria do escritor
ourensán, premiar un labor que constitúa unha contribución á cultura galega e promocionar os valores propios de Galicia e as
obras que contribúan á mellora dos homes e das institucións galegas. Tamén dá conta das condicións e requisitos esixidos para
poder optar ao premio.
-Belén López, “Premio Otero Pedrayo para a Fundación Barrié”, Diario de Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 20 setembro 2001, p.
78.
Infórmase da concesión do Premio Otero Pedrayo á Fundación Pedro Barrié de la Maza. Saliéntase o feito de que este ano fora
a Deputación Provincial de Pontevedra a organizadora do certame. Ofrécese, ademais, o nome dos membros que integraron o
xurado nesta nova edición. Finalmennte, faise unha breve presentación da fundación que obtivo o galardón.

-Belén López, “O vicepresidente da Fundación Barrié recolleu o Premio Otero Pedrayo”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 14 decembro 2001, p. 77.

Dá conta da entrega do premio á Fundación Barrié de la Maza e sinala a presencia dos persoeiros presentes no acto e faise eco
das palabras de satisfacción do vicepresidente da entidade polo galardón acadado, aproveitando tamén para anunciar algúns
proxectos culturais nos que está a traballar a institución que representa. Tamén se refire á conferencia de honra ofrecida por
Francisco Fernández del Riego que fixo un percorrido pola vida e obra do autor ourensán que lle dá nome ao premio.

Pedrón de Ouro e Pedrón de Honra
Certame que convoca anualmente a Fundación do Padroado Pedrón de Ouro na Casa Museo de Rosalía Castro. Concédense
dous premios: o “Pedrón de Ouro”, a unha personalidade ou entidade galega que destaca en calquera dos aspectos culturais de
Galicia, e o “Pedrón de Honra”, a aquelas persoas ou entidades, galegas ou non galegas, que dende fóra divulgan e defenden a
cultura galega. O premio consiste nunha medalla e nun pergameo. No ano 2001 o “Pedrón de Ouro” recaeu en Manuel
Lourenzo, mentres que o “Pedrón de Honra” foi para Arcadio López Casanova. Os galardóns foron entregados o 20 de maio
nun acto celebrado na Casa-Museo Rosalía de Castro no que Antón Reixa foi o mantedor do acto.

Referencias varias:
-Carmen Villar, “Manuel Lourenzo gana el Pedrón de Ouro por su defensa de un teatro para Galicia”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 17 abril 2001, p. 42.
Despois de ser repasada a historia da Fundación Pedrón de Ouro sinálase que Manuel Lourenzo e Arcadio López Casanova
foron os premiado co Pedrón de Ouro e co de Honra 2001, respectivamente. Anúnciase que serán entregados o vindeiro 20 de
maio e enuméranse algúns dos galardoados nas edicións anteriores deste premio.

- E. P., “Fidelidade a Galicia”, O Correo Galego, “AFA”, 17 abril 2001, p. 30.
Infórmase de que Avelino Pousa Antelo e mais David Otero anunciaron na galería Sargadelos de Compostela que o dramaturgo
Manuel Lourenzo –pola súa entrega a fundamentar o “teatro nacional galego”– e o poeta Arcadio López Casanova –”pola
divulgación e promoción da lingua e cultura galegas no País Valenciano”– recibirán o 20 de maio o Premio Pedrón de Ouro e
mais o Pedrón de Honra, respectivamente.
- Mónica Vázquez, “Manuel Lourenzo gana el Pedrón de Ouro 2001”, La Opinión, “Cultura”, 17 abril 2001, p. 53.
Anúnciase que o Pedrón de Ouro 2001 foi outorgado ao dramaturgo Manuel Lourenzo, debido á súa defensa do teatro galego, e
mais que o Pedrón de Honra recaeu no poeta Arcadio López Casanova. Descríbense algunhas das facetas máis destacábeis dos
premiados e repásase brevemente a historia deste galardón.
- Xosé María Palmeiro, “O Pedrón de Ouro, para Manuel Lourenzo e o teatro galego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 abril
2001, p. 27.
Noticia que informa de que o director teatral Manuel Lourenzo foi galardoado co Pedrón de Ouro 2001 e que Arcadio López
Casanova acadou o Pedrón de Honra. Indícase que a entrega dos premios terá lugar o 20 de maio na Casa-Museo de Rosalía de
Castro e que Antón Reixa será o mantedor do acto.

- Avelino Abuín de Tembra, “Os Pedróns 2001”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 23 abril 2001, p. 3.
Comeza este artigo amosando as teses que defenden que o Día das Letras Galegas é unha data folclórica, un ritual baleiro e
inocuo, e fronte a elas afirma que son imprescindíbeis actitudes cívicas de defensa da lingua galega entre as que salienta os
galardóns Pedrón de Ouro. Sinala que no 2001 o dramaturgo Manuel Lourenzo gañou o Pedrón de Ouro mentres que o Pedrón
Honra foi parar a mans de Arcadio López Casanova.
- C. B., “El ‘Pedrón’ premia al dramaturgo Lourenzo Pérez y al poeta Arcadio López Casanova”, El Correo Gallego, 19 maio
2001, p. 45.
Recóllense as calidades dos premiados destacadas polo xurado para outorgar o Pedrón de Ouro a Manuel Lourenzo e o Pedrón
de Honra a Arcadio López Casanova. Sublíñase que o Pedrón de Ouro 2001 é unha homenaxe a todos os homes e mulleres que
traballaron e traballan a prol do “seguemento e dignificación do teatro nacional galego”.
- C. B. M., “Manolo Lourenzo e Arcadio López Casanova reciben mañá en Padrón os seus ‘Pedróns”, O Correo Galego,
“AFA”, 19 maio 2001, p. 32.

Infórmase de que a Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro premiou a traxectoria do dramaturgo Manuel Lourenzo, co
Pedrón de Ouro, e a do poeta galego residente en Valencia Arcadio López Casanova, co Pedrón de Honra. Fálase da historia
deste galardón así como do “emblemático maxisterio como director e actor dramático” de Manuel Lourenzo.
- Salvador García-Bodaño, “O prestixio dos Pedróns de Ouro”, El Correo Gallego, “No pasar dos días”, 20 maio 2001,
p. 3.
Salvador García-Bodaño subliña que os Pedróns de Ouro son os premios de máis prestixio e antigüidade de Galicia. Indica que
naceron en 1964 como un premio honorífico para aquela persoa ou entidade que se tivese distinguido na dedicación ao servicio
de Galicia. Fala dos galardoados no 2001, Manuel Lourenzo, co Pedrón de Ouro, e Arcadio López Casanova, co Pedrón de
Honra. Noutra orde de cousas repasa, sucintamente, o proceso histórico da represión do galego e imposición do español en
Galicia.
- Uxía López, “A Casa-Museo de Rosalía acolle hoxe a entrega do Pedrón de Ouro e de Honra”, La Voz de Galicia, “Santiago”,
20 maio 2001, p. 8.
Noticia que se refire á próxima entrega dos galardóns Pedrón de Ouro e Pedrón de Honra 2001 que recaeron en Manuel
Lourenzo e en Arcadio López Casanova respectivamente, e que destaca que estes premios honran a persoas que “se distinguen
polo seu traballo a prol da cultura galega”.

- C. B. M., “Pedrón de Ouro”, O Correo Galego, “AFA”, 21 maio 2001, p. 16.
Crónica da cerimonia de entrega dos premios da Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro. Recóllense as palabras de
agradecemento de Manuel Lourenzo, ao gañar o Pedrón de Ouro, e mais de Salvador García-Bodaño, que recolleu o Pedrón de
Honra no nome do seu gañador Arcadio López Casanova. Finalmente faise a relación dos principais asistentes a este acto
desenvolvido na Casa-Museo de Rosalía de Castro.
- Uxía López, “Manuel Lourenzo di que o Pedrón de Ouro lle dá ‘ánimos para seguir”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 maio
2001, p. 54.
Reprodúcense as palabras de agradecemento que o gañador do Pedrón de Ouro 2001, Manuel Lourenzo, lle dedicou a todos os
asistentes ao acto de entrega deste premio no que estivo arroupado por unha chea de amigos da cultura.
- Lino Braxe, “Manolo Lourenzo”, La Opinión, 28 maio 2001, p. 72.

Comézase falando da novela Mefisto, de Klaus Mann, que conta a historia dun actor que se vendeu ao réxime nazi para acadar
un maior prestixio persoal. Despois de sinalar que este actor existiu realmente co nome de Gustav Grunjens, recálcase que
Manuel Lourenzo, que vén de recibir o Premio Pedrón de Ouro pola súa traxectoria teatral en Galicia, é a

antítese deste actor da novela de Klaus Mann. Remátase louvando e dándolle os parabéns a Manuel Lourenzo por este
galardón.

Premios “San Martiño”
Trátase da XIª edición destes premios que concede a Fundación San Martiño a distintas persoas e entidades que co seu labor
contribúen á normalización e promoción do galego. O premio consiste nunha estatuíña realizada polo escultor estrandense
Manuel Villaverde. Nesta edición o único galardón que recaeu en persoas dedicadas á literatura galega foi o da categoría
“Galicia Enteira”, que foi para o actor e director teatral Roberto Vidal Bolaño. Estes premios entregáronse nun acto que se
celebrou no Recreo Cultural da Estrada o sábado 1 de decembro.

Referencias varias:
-Mónica Glez., “Vidal Bolaño, Virxilio Viéitez e o Recreo Cultural protagonizan a ‘Festa da Lingua”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 2 decembro 2001, p. 41.
Dá conta de quen foron os premiados nesta décimo primeira edición, indicando que recolleron os galardóns no Recreo Cultural,
que precisamente era a entidade premiada. Por outro lado sinala que a nivel individual recibiron este agasallo Roberto Vidal
Bolaño, premiado na categoría de “Galicia Enteira”, e o fotógrafo Virxilio Viéitez na modalidade de premio a “Toda unha
vida”. Ademais disto recolle algunhas das palabras pronunciadas polos premiados, destacando todos eles o seu orgullo por
recibir este premio.

XIXº Premio “Trasalba”
Premio creado no 1980 pola Fundación Otero Pedrayo que se outorga todos os anos, segundo o criterio do seu Consello Rector,
para conmemorar o pasamento de Ramón Otero Pedrayo. O galardón consiste nun diploma, un agasallo (xeralmente un
exemplar dunha obra de Otero Pedrayo) e unha xerra de Sargadelos que todos os anos realiza Isaac Díaz Pardo para o premiado.
Na edición de 2001 o galardoado foi Xosé Luís Méndez Ferrín. O premio foi entregado o 24 de xuño na festa literaria que tivo
lugar en Trasalba no Pazo Museo de Otero Pedrayo.

Referencias varias:
-AGN, “La Fundación Otero Pedrayo concede el Premio Trasalba a Xosé Luís Méndez Ferrín”, El Progreso, “Esquelas”, 29
abril 2001, p. 71.
Faise eco da proclamación de Xosé Luís Méndez Ferrín como gañador da XIXª edición do Premio Trasalba que concede
anualmente a Fundación Otero Pedrayo, polo seu labor intelectual ao servicio de Galicia, a calidade da súa obra literaria e a súa
devoción por Otero Pedrayo.

- M. J. Miragaya, “Méndez Ferrín recibe o premio Trasalba pola súa labor intelectual”, La Región, “Cultura”, 29 abril 2001, p.
16.
Dá conta da decisión da Fundación Otero Pedrayo, anunciada polo presidente da mesma, Agustín Sixto, de conceder o premio
Trasalba deste ano a Xosé Luís Méndez Ferrín polo seu labor a favor da lingua e da cultura galegas, que se reflexa nunha obra
que o sitúa como unha figura destacada na creación literaria actual, e recolle as impresións do galardoado, que amosa a súa gran
satisfacción por recibir un premio que lembra a memoria dunha figura “á que tanto admira e da que tanto aprendeu”.

- X. M. del Caño, “La Fundación Otero Pedrayo concede el Premio Trasalba a Xosé Luís Méndez Ferrín”, Faro de Vigo,
“Ourense”, 29 abril 2001, p. 24.
Sinala algúns dos aspectos, entre os que se atopan a vinculación do traballo intelectual do gañador ao servicio de Galicia, a
importancia da súa obra, que o sitúa como “unha figura sobresaínte nos campos da nosa literatura actual”, e a devoción que
manifesta pola figura e obra de Ramón Otero Pedrayo, que levaron á Fundación Otero Pedrayo a conceder o Premio Trasalba
ao escritor ourensán Xosé Luís Méndez Ferrín, quen aprecia de forma especial este galardón “por estar vinculado á figura dun
escritor co que tivo moita relación”.

- Agustín Sixto Seco, “Don Ramón de Trasalba, XXV anos despois”, El Correo Gallego, “Fóra de portas”, 23 xuño 2001, p. 3.

Anuncia que, coincidindo co XXV aniversario do pasamento de Otero Pedrayo, vai ter lugar na “Casa Grande de Cima de
Vila”, residencia do autor e actual pazo-museo, a cerimonia de entrega do Premio Trasalba que nesta ocasión lle foi concedido a
X. L. Méndez Ferrín. Tamén se informa neste artigo do peche das “Xornadas de Estudio 2001. Ramón Otero Pedrayo” nas que
se deron cita numerosas personalidades e dos diferentes actos que terán lugar para lembrar a “Don Ramón de Trasalba, XXV
anos despois”.
- AFA, “Co son das antigas falas”, O Correo Galego, “AFA”, 24 xuño 2001, p. 50.
Ver Méndez Ferrín, Co son honrado das antigas falas no apartado V. 1. Monografías, biografías, crónicas e libros colectivos
deste Informe, onde se dá conta da entrega do premio.
- M. A., “Gran literato, historiador, xeógrafo e docente”, La Región, “El año de Otero Pedrayo”, 24 xuño 2001, p. 16.

Dá conta da clausura das Xornadas sobre Ramón Otero Pedrayo, celebradas no Centro Cultural Simeón de Ourense, nas que
inteviñeron estudiosos como Xosé Manuel Salgado, Rosario Álvarez ou Fernández Valdehorras, que afondaron na estética da
paisaxe galega, a narrativa castelá, a tradición de vangarda teatral ou os principios celtistas e cristiáns

presentes no universo literario do autor. Así mesmo, recolle as impresións do presidente da Real Academia Galega, Francisco
Fernández del Riego, que cualificou a Otero Pedrayo como “a máxima figura literaria, no mesmo plano no que Risco aparece
como home de pensamento da súa xeración, Castelao como debuxante xenial e Cuevillas como prehistoriador”. Por outra
banda, anuncia a entrega do premio Trasalba 2001, que este ano recaeu en Xosé Luís Méndez Ferrín en recoñecemento ao
brillante labor intelectual ao servicio de Galicia así como a súa importancia como poeta, narrador e ensaísta.

- AFA, “Retorno a Trasalba”, O Correo Galego, “AFA”, 25 xuño 2001, p. 31.
Informa da concesión do XIXº Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo a X. L. Méndez Ferrín “pola fidelidade ó país”.
Recolle parte das palabras pronunciadas polo mantedor do acto, Francisco Fernández del Riego, nas que fai un percorrido pola
ampla traxectoria creadora e ensaísta do autor de Arraianos. Inclúe, ademais, a réplica do homenaxeado, na que nomea a Otero
como unha das súas fontes de inspiracións e como un elemento clave na súa formación ideolóxica. Dáse conta tamén no artigo
da presentación do volume do gañador Co son honrado das antigas falas e da reedición da obra de Otero Pedrayo Polos vieiros
da saudade.
- A. Piñeiro, “Ó son das antigas falas”, La Región, “Cultura”, 25 xuño 2001, p. 8

Ver Méndez Ferrín, Co son honrado das antigas falas no apartado V. 1. Monografías, biografías, crónicas e libros colectivos
deste Informe, onde se dá conta da entrega do premio.
- Europa Press, “Xosé Luís Méndez Ferrín recibe el premio ‘Trasalba 2001”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 25 xuño 2001,
p. 48.
Infórmase do acto de entrega do premio Trasalba ao escritor Méndez Ferrín. Recóllense as palabras coas que este autor valorou
o pensamento político de Otero Pedrayo. Así mesmo, cítanse algunhas das reflexións que Fernández del Riego expuxo na súa
semblanza do premiado. Alúdese tamén á presentación nese mesmo acto da reedición de Co son honrado das antigas falas do
propio Méndez Ferrín, e da edición de Polos vieiros da saudade de Otero Pedrayo. Por último, saliéntase a celebración dun
pleno da Fundación Otero Pedrayo.
- Xosé Manoel Rodríguez, “Reeditado o libro do reencontro entre Castelao e Otero Pedrayo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 25
xuño 2001, p. 52.
Ver Otero Pedrayo, Ramón, Polos vieiros da saudade, no apartado V. 2 deste Informe.
- Manuel Dourado Deira, “Trasalba 2001: A hora de Méndez Ferrín”, O Correo Galego, “Ardentía”, 30 xu ño 2001, p. 2.

Dáse conta da celebración do XIX Premio Trasalba e do cumprimento dos vintecinco anos da morte de Ramón Otero Pedrayo.
Faise, ademais, un percorrido pola Casa Grande de Cimadevila que habitou este escritor. Así mesmo, sinálase a Méndez
Ferrín como merecido gañador deste premio literario. Conclúese presentando a este autor como “discípulo sucesor” de don
Ramón.
- Agapito Nogueira, “Trasalva 2001”, A Peneira, “Opinión”, nº 304, segunda quincena xuño 2001, p. 2.

Comeza describindo a paisaxe de Trasalba e comparándoa, ademais, coa que atopamos na obra de Otero Pedrayo. A
continuación, alude á celebración dun acto relixioso e á posterior concesión do premio que leva o nome desta vila. Cualifica a
actitude do homenaxeado nesta edición, o escritor Mendez Ferrín, como “correcta”. Fai referencia tamén ás actividades coas
que se completou a entrega do galardón. Remata considerando que “valeu a pena desprazarse a Trasalva”.

X. 7. Literatura Infantil e Xuvenil

IIIº Premio “Abril” de narrativa para mozos
Nace no ano 1998 por iniciativa de Ámbito Cultural/El Corte Inglés e Editores Asociados, dotado con 3.000.000 de ptas. e a
publicación da obra en aragonés, asturiano, catalán, castelán, galego e vasco. Os orixinais poden presentarse escritos en español
ou nas linguas dos territorios dos que proceden as editoriais convocantes nas que se encontran La Galera de Catalunya,
Elkarlanean de Euskadi, Tándem Edicións de Valencia, Galaxia de Galicia, Llibros del Pexe de Asturias e Xordiga de Aragón.
Poderán participar escritores e escritoras de calquera nacionalidade con obras orixinais inéditas e destinadas a lectores entre 12
e 16 anos. As obras, cunha extensión de entre 80 e 150 folios mecanografados a dobre espacio e por unha soa cara, enviaranse
segundo as bases da IIIª convocatoria do premio antes do 10 de xaneiro de 2001 a calquera das editoriais integrantes de Editores
Asociados indicando no sobre a referencia do premio, que no caso dos traballos galegos se poderán remitir a Galaxia, R/
Reconquista, nº 1, 36201 (Vigo). Na súa terceira edición 2001 o gañador foi o galego Carlos Mosteiro coa súa obra Manual de
instruccións para querer a Irene.

Referencias varias:

- B. L., “O pontevedrés Carlos Mosteiro, primeiro gañador galego do Premio Abril de Literatura”, Diario de Pontevedra,
“Cultura&Ocio”, 28 abril 2001, p. 63.
Ver Mosteiro, Carlos, Manual de instruccións para querer a Irene no apartado VII. 1. 1 deste Informe.
- Concha Pino, “A literatura para xoves non é un xénero menor nin é fácil”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 xuño 2001,
p. 33. Ver Mosteiro, Carlos, Manual de instruccións para querer a Irene no apartado VII. 1. 1 deste
Informe.

- Afa, “Instruccións de Mosteiro”, O Correo Galego, “AFA”, 8 xuño 2001, p. 32. Ver Mosteiro, Carlos,
Manual de instruccións para querer a Irene no apartado VII. 1. 1 deste Informe.

- F. Franco, “Carlos Caneiro recibe el III Premio Abril de Narrativa para Jóvenes”, Faro de Vigo, “Ceniza y diamantes”, 8 xuño
2001, p. 56.
Ver Mosteiro, Carlos, Manual de instruccións para querer a Irene no apartado VII. 1. 1 deste Informe.

-C. P., “O Arquivo Sonoro recolle a palabra dos poetas e narradores galegos na súa voz”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 9 xuño
2001, p. 9.
Ver Castro, Luísa (coord.), Poetas e narradores nas súas voces. Vol. 1, no apartado V. 1 deste Informe.

XII Premio “Ala Delta” de literatura infantil
A Editorial Luís Vives (Edelvives) convoca o Premio “Ala Delta” de literatura infantil coa finalidade de promover a creación
literaria para nenos. Establécese un premio único, dotado con 2.000.000 de ptas. e a publicación, por parte de Edelvives, da obra
premiada na colección “Ala Delta”. A extensión das obras, mecanografadas a dobre espacio, será dun mínimo de 50 folios e un
máximo de 140. Os orixinais deben ser inéditos e estar escritos en castelán ou calquera lingua do estado. O tema dos orixinais é
libre, igual có xenero literario, e enviaranse baixo plica cos datos do autor, á Editorial Luís Vives “Para o premio Ala Delta”
(Xauradó, 25 28034 Madrid). O xurado será nomeado por Edelvives e estará formado por especialistas na literatura e educación,
sendo un deles membro da Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, e dará a coñecer o seu dictame na
segunda quincena do mes de setembro do ano 2001. Nesta ocasión o xurado estivo composto por Fernando Alonso, Ana
Garralón, Marina Navarro, Victoria Sotomayor, Mª José Gómez-Navarro e Paloma de la Concha, que analizaron as cinco obras
que resultaron finalistas, decidindo, por unanimidade, que o gañador era o asturiano Gonzalo Moure.

XXIº Premio “Apelles Mestres” de Literatura Infantil e Xuvenil Ilustrada
Convócao a editorial Destino e poden optar ao premio todas as obras inéditas ilustradas de tema libre (ben sexan cómics,
contos, narracións, obras de divulgación ou outro tipo de obras) e que estean dirixidas a un público infantil e xuvenil. Nelas a
ilustración non pode ser accesoria, é dicir, debe ter un peso específico de tanta importancia como o texto. As obras poderanse
presentar en calquera das linguas do territorio español, así como en inglés, francés ou italiano. O prazo de admisión de orixinais
remata o 30 de setembro de 2001 e o premio outorgarase o 6 de xaneiro de 2002. Os orixinais deben enviarse a nome de
Ediciones Destino, S. A., Provenza, 260, 08008, Barcelona, indicando “Para el premio Apel.les Mestres”.

Iº Premio de poesía infantil “Arume”
Convocado por primeira vez, é o único premio específico de poesía para nenos co que se tenta fomentar a lectura deste xénero
entre os máis pequenos. Compleméntase co premio Estornela de Teatro, que será convocado no ano 2002, alternándose ambas
modalidades en anos sucesivos. A el poden concorrer persoas de calquera nacionalidade con textos escritos en galego que
deberán enviar, xunto con tres copias, á Fundación Xosé Neira Vilas, Gres, Vila de Cruces, 36587, Pontevedra. As obras
levarán un título que tamén debe constar nun sobre pechado e separado onde figuren os datos do autor. O prazo de admisión de
orixinais remata o 30 de setembro e ten unha dotación de 250.000 ptas. que serán outorgadas a un poemario inédito durante o
mes de novembro, ademais da publicación da obra en Ediciós do Castro. O xurado presidido por Anisia Miranda, contou coa
participación de Miguel Anxo Fernán-Vello, Salvador García Bodaño e Luís Reimóndez que actuou como secretario. A entrega
do premio tivo lugar nun acto público que se celebrou na sede da fundación Xosé Neira Vilas en Gres (Vila de Cruces) a
mediados do mes de novembro e no que se lle entregou o galardón a Xosé Mª Álvarez Cáccamo polo seu poemario Lúa de pan.

Referencias varias:
- AFA, “A poesía é dos nenos”, O Correo Galego, “AFA”, 11 novembro 2001, p. 48.

Dá conta de que o gañador deste primeiro premio de poesía destinada a lectores infantís será entregado a Xosé María Álvarez
Cáccamo por unanimidade do xurado, xa que todos coincidiron en sinalar que os seus versos simples e a súa rima facilitan a
comprensión por parte dos nenos. Destaca ademais que con este premio se pretende achegar a literatura a un público esquecido
indicando que Cáccamo cre que se ensina e publica pouca poesía para rapaces. Por outro lado alude a outros premios como o
Estornela de teatro, e a outros actos como a construcción dunha biblioteca na vila natal de Neira Vilas, que tamén pretenden
expandir a literatura galega entre os rapaces.
-E. P., “Neira Vilas demanda máis teatro e poesía para os nenos na entrega do premio Arume”, O Correo Galego, “AFA”, 12
novembro 2001, p. 17.
Informa de que o gañador deste premio de poesía foi Xosé María Álvarez Cáccamo debido á alta calidade do seu poemario, do
que algúns rapaces leron uns poemas na entrega do premio na sede da Fundación Neira Vilas. Indica ademais o título da obra e
o galardón recibido polo escritor, apuntando tamén que Neira Vilas destacou que entre os obxectivos deste premio está o de
publicar obras poéticas e o de fomentar a lectura de distintos xéneros entre os máis pequenos.

- David Otero, “Arume de boa caste por San Martiño”, O Correo Galego, “Pola banda de Laíño”, 15 novembro 2001, p.
2.

Reclama a necesidade de recuperación e conservación das tradicións que “deben seguir a darnos sentido de vivir na
modernidade”, e destaca a importancia que teñen iniciativas como o Premio Arume de Poesía para nenos e nenas, convocado
pola Fundación Neira Vilas de Gres. Sinala que lle foi entregado recentemente ao poeta Xosé María Álvarez Cácamo, un
galardón que demostra a actitude clara e competente para a preservación da sensibilidade con fidelidade ao idioma, á lectura e á
cultura.

XVIIº Concurso do libro infantil “O Barco de Vapor”
Convocado pola Fundación Santa María dende 1984 para “promove-la creación dunha literatura infantil para nenos que
fomente o gusto pola lectura nesa idade e transmita, con calidade literaria auténtica, uns valores humanos, sociais, culturais ou
relixiosos que axuden a construír un mundo digno”. As obras presentadas terán unha extensión mínima de 50 folios,
mecanografados a dobre espacio, e enviaranse, por triplicado, á Fundación Santa María (Rúa da Paz 8, 36202 Vigo),
acompañadas dun sobre pechado no que conste por fóra un pseudónimo e dentro o enderezo do autor. O xurado será nomeado
pola Fundación Santa María e estará constituído por especialistas en literatura, pedagoxía e educación e un representante da
entidade patrocinadora. A súa composición manterase en segredo ata a publicación da resolución. Conta cunha dotación
económica de 1.000.000 de ptas. para o primeiro premio e con 200.000 ptas. para o segundo mais a publicación da obra. Nesta
edición o prazo de presentación de orixinais rematou o 15 de outubro de 2001 e o o gañador foi Xoán Xosé Lago Pereira coa
obra Alén das estrelamares que será publicada pola Editorial SM. Gañadores de edicións anteriores son: Fina Casalderrey
(1994), Antón Cortizas (1995), Daniel Buján (1996), Xosé Antonio Neira Cruz (1997), María Dolores Ruíz Gestoso (1998), e
Xosé Antonio Neira Cruz (2000), ano no que resultara finalista An Alfaya.

Referencias varias:

- Mónica Vázquez, “Neira Cruz recibe de nuevo el premio Barco de Vapor”, La Opinión, “Cultura”, 12 xaneiro 2001, p.
52.
Dá conta de que o escritor e xornalista X. A. Neira Cruz (Santiago, 1968) recibiu por segunda vez o premio Barco de Vapor por
Os ollos do tangaleirón, unha historia que transcorre nas montañas dos Ancares, lugar ao que acode Lena, unha rapaza
interesada en salvar o tangaleirón dos cazadores da zona. Trátase dun ser con “mirada de muller”, como así
o definiu Mª Victoria Moreno, presidenta do xurado. O traballo, que foi elixido entre os oito manuscritos presentados, fai que
Neira Cruz se atope de novo con este galardón que xa recibira en 1997 por Valdemuller. Informa, ademais, de que An Alfaya
recibiu o segundo premio por Folerpas.
- AFA, “Barco de Vapor para Lago Pereira”, O Correo Galego, “AFA”, 3 marzo 2001, p. 33.
Refírese ao premio gañado polo galego de Ponteareas, Juan José Lago Pereira (1967) con Alén das estrelamares, unha novela
que recrea a vida dos fondos mariños a través dunhas estrañas criaturas que cargan de lirismo o texto. O premio, que vai pola
súa décimo sétima edición, ten como obxectivo fomentar a creación da literatura infantil en galego. Infórmase da decisión da
editorial SM de difundir gratuitamente algúns exemplares por todo o Estado para os profesores de Educación infantil e
primaria, ademais de dar conta dunha breve nómina con outros escritores galardoados en pasadas edicións.

- EFE, “Una novela sobre un centollo fugado gana el premio ‘Barco de Vapor”, El Progreso, “Cultura y Comunicación”, 28
novembro 2001, p. 66.

Indica que o gañador do Barco de Vapor de literatura infantil en galego foi Xoán Xosé Lago Pereira, de quen indica que é
licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago. Ademais disto fai unha pequena alusión ao argumento da
obra e apunta a dotación económica do premio.

IXº Premio “EDEBÉ” de literatura infantil e xuvenil
Foi creado pola editorial Edebé no 1992 para premiar obras narrativas en castelán ou calquera das linguas do Estado. Son dúas
as modalidades convocadas: a infantil, para obras narrativas dirixidas a lectores de entre 7 e 12 anos, dotada con 3.000.000 de
ptas., e a xuvenil, para obras dirixidas a lectores de máis de 12 anos, dotado o primeiro premio con
4.000.000 de ptas. e o finalista con 1.000.000 de ptas., incluídos en todos os casos os dereitos de autor segundo contrato. Os
orixinais teñen que ter unha extensión mínima de 20 páxinas e un máximo de 80 para a modalidade infantil, e de 80 a 200 para
a xuvenil. Teñen que presentarse mecanografados a dobre espacio e enviarse por triplicado, baixo plica, na primeira quincena
de setembro á Editorial EDEBÉ (Paseo San Juan Bosco, 62, 08017 Barcelona), con especificación clara da modalidade á que se
opta. O xurado estará formado por especialistas en literatura e educación e a súa composición darase a coñecer no momento da
realización do dictame do premio, fixado para finais de xaneiro. A obra premiada publícase primeiro na lingua orixinal e logo
tradúcese ás outras linguas do estado. Nesta convocatoria presentáronse 180 obras das que 60 eran da mo dalidade xuvenil e
120 de infantil, correspondendo por linguas a 132 en castelán, 39 en catalán, 5 en galego e 3 en eúscaro. Nesta edición non se
premiou ningunha obra en galego.

Premio “Lazarillo”
Foi convocado por primeira vez no ano 1958 e está outorgado a partir de 1986 pola Organización Española para el Libro
Infantil y Juvenil (OEPLI) e conta co patrocinio do Ministerio de Educación e Cultura. Ten dúas modalidades: a de creación
literaria xuvenil e a de ilustración. Na de creación literaria poden participar textos de narrativa, poesía ou teatro dun texto
xuvenil inédito en calquera das linguas do estado e destinados especialmente a lectores maiores de 12 anos. A dotación é de
1.000.000 de ptas. para o gañador, e concédense tamén dous accésits de 220.000 ptas., que se outorgan preferentemente aos
xéneros nos que non recaeu o premio. A extensión mínima é de 80 folios e a máxima de 125 folios (narrativa e teatro) e 250
versos (poesía). O xurado noméao a OEPLI e está presidido polo presidente da entidade organizadora e composto, ademais, por
un membro do Ministerio de Educación e Cultura e un vocal por cada unha das catro seccións da OEPLI. Os traballos deben ser
enviados polos aspirantes por triplicado á OEPLI (R/Santiago Rusiñol, 8, 28040 MADRID). A mo dalidade de ilustración está
dotada tamén con 1.000.000 de ptas. e 220.000 ptas. para cada un dos dous accésits. Para participar esíxense un mínimo de oito
ilustracións inéditas dun libro infantil. Unha mesma obra pode participar ao mesmo tempo na modalidade de creación literaria e
ilustración. O xurado está composto de igual maneira que o de creación. En anteriores ocasións, este premio na súa modalidade
literaria xa fora conseguido por autores galegos como Marilar Aleixandre, Agustín Fernández Paz e na pasada edición a
gañadora foi Gloria Sánchez. Así mesmo, obtiveran accésits Antón Cortizas, Fran Alonso e Concha Blanco. Nesta edición, a
gañadora foi outra galega, Ana María Fernández, co poemario Amar e outros verbos.

Iº Premio de literatura infantil e xuvenil “Lecturas”
GÁLIX (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil) convoca este premio co propósito de estimular a lectura e a
imaxinación entre a infancia e a adolescencia e apoiar as actividades de animación á lectura que se realizan nas bibliotecas
galegas. As bibliotecas, por medio dos seus xoves lectores e lectoras, deberán seleccionar entre a producción do ano anterior
dez volumes pertencentes a calquera destes xéneros: narrativa, poesía, teatro e cómic. Nestes dez volumes escollidos deberán
contemplarse tres grupos de idade (ata 8 anos, de 8 a 14 anos e a partir dos 14 anos) de xeito que haxa polo menos dous títulos
para cada tramo. Os bibliotecarios darán a cada grupo de lectores a producción do ano 1999 para que elixa dez títulos e os
lectores daranlle a cada libro unha puntuación entre 0 e 10 puntos. A biblioteca enviaralle a GÁLIX a listaxe de libros elixidos
coa súa puntuación. Os títulos que acaden máis puntuación en cada grupo de idade serán os gañadores. O dictame do premio
darase a coñecer nun acto público que se celebrará no mes de abril. Os gañadores recibirán como distinción unha placa
conmemorativa e entre as bibliotecas e os lectores que formen parte dos xurados, sortearanse lotes de libros cedidos por
editoriais galegas. Nesta edición a obra gañadora na modalidade de libros de ata 8 anos foi Os catro amigos (1999), adaptada
por Xoán Couto dun clásico dos irmáns Grimm; na de 8 a 14 anos resultou máis votada O misterio do cimeterio vello (1999), de
Fina Casalderrey e na de máis de 14 anos A banda sen futuro (1999), de Marilar Aleixandre.

Referencias varias:

- A. I., “O mundo das letras”/ “El mundo de las letras”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”, 29 abril 2001, p. 52/p.
38.
Refírese á nauguración da XX Feira do Libro en Compostela, da que destaca a diversidade de actividades como contacontos,
recitais poéticos e representacións teatrais como a de Buratini con Contos para todo o ano, Os Quinquilláns ou Trebellar.
Remata anunciando que como clausura da Feira entregarase o Iº Premio “Lecturas” de Literatura Infantil.
- David Barrientos, “La Feria del Libro de Santiago combina presentaciones editoriales con música”, ABC, “Cultura”, 29 abril
2001, p. 44.
Neste artigo recóllese a programación dos diferentes actos que terán lugar con motivo da celebración da Feira do Libro en
Santiago, que este ano cumpre a súa vixésima edición. Ademais da exposición e presentación de distintas novidades editoriais,
levaranse a cabo variadas actividades: un recital poético, un debate con poetas galegos, un coloquio no que intervirá Bento da
Cruz, gañador do Premio Eixo Atlántico, ou unha xornada dedicada á literatura feminina. Sinálase que a Feira culminará coa
entrega do Iº Premio de Literatura Infantil “Lecturas”.
- Belén López, “Seiscentos cativos elixen unha obra de Kalandraka como premio ‘Lecturas”, Diario de Pontevedra,
“CulturaOcio”, 6 maio 2001, p. 61.

Informa da consecución do primeiro premio Lecturas, convocado pola Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, Gálix,
que recaeu na adaptación ao galego dun clásico dos irmáns Grimm, Os catro amigos, publicado por Kalandraka Editora e
adaptado por Xoan Porto que foi elixida co voto de case seiscentos cativos. Dá conta, así mesmo, dos outros traballos
galardoados e recolle as impresións do gañador que lembra o traballo en equipo mercede ao que foi posible a elaboración da
obra gañadora.
- M. B., “A festa das letras pecha en positivo”, La Voz de Galicia, “Feira do Libro”, 6 maio 2001, p. 8.
Ver Alonso, Fran, Males de cabeza no apartado I. 1 deste Informe.
- S. A., “Las mujeres leen más que los hombres”, La Opinión, “A Coruña”, 18 xuño 2001, p. 11.
Ademais de facerse eco dos datos recollidos na rede municipal de bibliotecas sobre os hábitos lectores dos seus usuarios, tamén
dá conta da entrega dos premios Supermoucho 2001, que coincidiu co sorteo de lotes de libros entre aqueles que participaron na
votación do Iº Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Lecturas, organizado pola Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil
(Gálix). Explica que a participación consistiu en votar os dez libros que máis lle gustaran dos publicados durante o ano 1999.

- Raquel Monge, “El cómic casi ha desaparecido, pero el CD-Rom podría suplirlo en parte”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 10
agosto 2001, p. 18.

Ver Mosteiro, Carlos, Manual de instruccións para querer a Irene, no apartado VII. 1. 1 deste Informe.

XVIº Premio “Merlín” de literatura infantil
Foi creado no ano 1986 por Edicións Xerais para premiar orixinais inéditos en lingua galega. Está dotado
de 1.000.000 de ptas. e poden participar todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os
seus orixinais en lingua galega, conforme á normativa vixente. De cada orixinal presentaranse 6 copias en
papel tamaño folio ou holandesa, mecanografados a dobre espacio, nos locais da editora (R./Dr. Marañón
12, 36211 Vigo). Co orixinal, que deberá ser presentado baixo lema, acompañarase, baixo plica, o nome
completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título do libro, indicando no sobre para o Premio
“Merlín”. O xurado estaba integrado nos primeiros anos por escritores e especialistas na materia e, dende
1988, está constituído por cinco lectores, na súa maioría menores de dezaseis anos e algúns deles
recoñecidos profesionais da cultura, e un secretario nomeado pola editorial. Por outra parte, Edicións
Xerais de Galicia, que reserva os dereitos de edición sobre a obra premiada en todas as linguas do Estado
español, coa posibilidade de ceder tales dereitos a terceiros, poderá publicar esta sen limitación do
número de exemplares nin de edicións. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos estarán libres do
pago de dereitos de autor e o beneficiario do premio, que se compromete a renunciar expresamente a
calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente cincuenta exemplares da obra
publicada. Así mesmo, Edicións Xerais de Galicia resérvase durante o prazo de seis meses, a contar
dende o día do outorgamento do premio, a opción de publicar calquera das obras presentadas ao mesmo,
subscribindo a tal efecto, cos autores, os correspondentes contratos de edición. Na convocatoria deste ano
o prazo para a entrega de orixinais rematou o 2 de maio e a composición do xurado, que se deu a coñecer
o día 4 dese mesmo mes, estivo integrado polo mestre e escritor Miguel Vázquez Freire, os alumnos
Ariadna Bertolo, Sofía Paleo,

Elizabet Gómez, a profesora de literatura galega Fernanda González e pola coordinadora da colección Merlín Elena Pérez, esta
con voz pero non voto. Das trinta e dúas obras presentadas resultou gañadora A merla de trapo de Antón Cortizas que
participou baixo lema de “A costureiriña bonita”. O acto de entrega tivo lugar o día 23 de xuño nesta ocasión en Viveiro

Referencias varias:

AFA, “A esculca no pasado, eixo das novelas finalistas do Premio Xerais”, O Correo Galego, “AFA”, 19 xuño 2001,
31. Ver XVIIIº Premio “Xerais” de Novela no apartado X. 1 deste Informe.
Froilán Varela, “O Premio Xerais fallarase esta noite en Viveiro”, El Progreso, “Sociedad”, 23 xuño 2001, p. 90. Ver
XVIIIº Premio “Xerais” de Novela no apartado X. 1 deste Informe.

-Carme Vidal, “Os escritores confian nos prémios como única posibilidade de promoción literária”, A Nosa Terra, nº 993,
“Guieiro Cultural”, 30 xuño 2001, p. 21.

Ver XIIIº Premio de novela “García Barros (Ken keirades)” no apartado X. 1 deste Informe.
- Fina Casalderrey, “Fumata branca”, Diario de Pontevedra/El Progreso, “Opinión&Análisis”/ “Dende un punto”, 30 xuño
2001, p. 27.
Ver XVIIIº Premio “Xerais” de Novela neste apartado do Informe.

Premio Nacional de Literatura Infantil
Ver Premio “Nacional de Literatura” no apartado X. 5 deste Informe.

IIº Premio “Tomba Tossals”
Convocado polo Concello de Castelló de la Plana, a Fundación Caixa Castelló-Bancaixa e Tàmdem
Edicions. Poden optar todas as obras ilustradas de tema libre, inéditas e dirixidas a un público infantil.
Considérase obra ilustrada o conxuto do texto e ilustracións que se valorará de igual xeito, non podendo
ser a ilustración accesoria, senón que ha de ter un peso específico de tanta importancia coma o texto ou
incluso superior. As obras poden presentarse en calquera lingua do Estado español. Poden optar ao
premio: a) unha soa persoa autora da parte literaria e da parte gráfica; b) dúas persoas: unha autora da
parte literaria e outra da parte gráfica; e c) un equipo de diversas persoas. As obras presentadas deben de
aterse ás seguintes condicións: a) a parte ilustrada debe incluír como mínimo cinco debuxos orixinais
acabados, cun formato de 24x21 e un esbozo ou maqueta perfectamente detallado, no que conste o
proxecto total da obra. O corpo da obra non poderá exceder as 28 páxinas. A editorial engadirá no
momento da edición catro páxinas de cortesía; b) Nos casos en que o texto vaia inserido na ilustración,
haberá que presentar o texto nun orixinal independente do debuxo; c) os autores da obra gañadora
comprométense a entregar o libro acabado nun prazo non superior a dous meses, despois da concesión do
premio; d) a parte literaria mecanografada ou á man, perfectamente lexíbel, presentarase en cinco copias;
e) as obras deberán presentarse en soportes flexíbeis, susceptíbeis de ser escaneados, nos formatos 24x21.
Todo o material ha de ser presentado dentro dunha carpeta; f) as obras deberán entregarse coa indicación
na cuberta do título e do lema empregado polo autor, que adxuntará un sobre pechado cos seus datos
persoais no interior e o título e o lema no exterior. Para esta convocatoria a contía do premio, que se
considera un avance dos dereitos de autor, será de 1.000.000 de ptas, non podendo ser adxudicado de
maneira fragmentada. Tàndem Edicions publicará a obra gañadora na primavera

seguinte á concesión do premio. O xurado, constituído por membros de recoñecido prestixio do mundo
da ilustración e un representante do Concello convocante, darase a coñecer con antelación. Os traballos
deberán presentarse no Negociat de Cultura de l´Excel.lentíssim Ajuntament de Castelló de la Plana
(Carrer Gaibiel, 4, 12003 Castelló de la Plana).

X. 8. Premios escolares e xuvenís

Son moitos os premios convocados por concellos, asociacións culturais e colexios nacionais para incentivar aos escolares á
creación en lingua galega, só glosaremos neste apartado aqueles dos que temos noticias contrastadas.

Xº 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 Caixavigo, convocan este concurso. Nel poden participar todos os
alumnos de calquera dos centros educativos da bisbarra. Os traballos, que serán en galego, deben ser
orixinais e inéditos e terán unha extensión máxima de dous folios. Así mesmo, o seu tema estará
relacionado co achegamento ao libro, buscando sempre fomentar o hábito de lectura da poboación.
Entregaranse, sen asinar, cos datos do autor nun sobre á parte, na Biblioteca Pública Municipal.
Establécense cinco premios: 4.000 ptas. para o gañador do primeiro ciclo de Primaria, 5.000 para o do
segundo ciclo de Primaria, 8.000 para o de terceiro ciclo de Primaria, 10.000 para o de primeiro ciclo da
ESO e 12.000 para o gañador do segundo ciclo da ESO. Tales

cantidades non serán entregadas en metálico, senón que o seu valor será representado en vales para
material didáctico e libros. O xurado terá facultade para outorgar accésits ou declarar deserto o premio.
Nesta ocasión estivo formado por Sonia Romar Trillo (Técnica de Cultura e Deporte do concello), Belén
Ézara Trillo (responsábel da oficina de información xuvenil do concello), Obdulia González Pérez
(coordinadora do Centro Social), Artur Trillo Sendón (director de Talía Teatro e responsábel da Escola
Municipal de Teatro de Cee) e José Ramón Rey Senra (responsábel da Biblioteca Pública Municipal). Os
gañadores desta décima edición foron no primeiro ciclo de primaria, Tamara Martíns Lago con “A
biblioteca máxica”; no segundo ciclo de primaria, Antía Ramos Louzán con “As aventuras de Xoán e os
libros”; no terceiro ciclo, Manuel Canosa Alvarellos con “Bunga e os libros”; no primeiro ciclo da ESO,
Gloria Mayo Ayala con “Unha fermosa historia de amor”; e no segundo ciclo de ESO, Alex Fidalgo
Conde por “As follas do ar”.

IIº Concurso literario de “Achegamento ao teatro”
A Biblioteca Pública Municipal “Don Francisco Mayán” e a Delegación de Educación e Cultura do Concello de Cee convocan
este concurso coa finalidade de animar os escolares a que experimenten na creación dun texto teatral. Poden participar todos os
alumnos de calquera dos centros educativos da bisbarra e o tema da obra será libre. Os traballos, que deben estar en galego,
serán orixinais, inéditos e de extensión libre. Entregaranse sen asinar cos datos do autor nun sobre á parte, no que conste no seu
exterior a idade do autor, na Biblioteca Pública Municipal. O premio consiste en 15.000 ptas. en vales para material didáctico e
libros e o xurado poderá outorgar os accésits que considere oportuno. O Concello de Cee resérvase a posibilidade da posta en
escena da peza premiada polo grupo de actores da Escola Municipal de Teatro de Cee. Nesta segunda edición este premio
quedou deserto.

IIIº Certame de contos, fotografía e cómic “Ágora cultural” Ver IIIº Certame de
contos, fotografía e cómic “Ágora cultural”, no apartado X. 5. 1 deste Informe.

Concurso “Alfredo García Alén”
Convócao o Patronato do Museo de Pontevedra e está aberto a todos os alumnos de ensinanza Primaria e do primeiro ciclo de
ESO de todos os centros de Galicia, integrados en equipos e dirixidos por un mestre. Os traballos poderán tratar sobre algún dos
aspectos que atinxen aos temas dos seguintes apartados: costumes relixiosos, nomes de leiras e literatura oral. Este último está
patrocinado polo Consello da Cultura Galega, con cargo ao Arquivo Sonoro de Galicia e ten como obxectivo recoller cantigas,
romances, refráns, ditos e adiviñanzas existentes na zona de influencia do centro escolar ou nun concello determinado, coa súa
música cando a teñan, presentándoas en cinta magnetofónica que o centro pode solicitar do citado Consello da Cultura. Os
traballos redactaranse preferentemente en lingua galega e en cada un deles constará o nome do centro escolar, o do director do
equipo e o dos alumnos que o compoñen, así como o enderezo, número de teléfono e curso a que pertencen. Deberán entregarse
na Secretaría do Museo (Apartado 104, 36080 Pontevedra). Establécese para cada apartado un primeiro premio de 70.000 ptas.
e un accésit de 35.000, podendo o xurado propoñer a creación dalgún “Premio especial”. A súa entrega terá lugar no Museo de
Pontevedra durante a Semana das Letras Galegas. Na convocatoria correspondente ao ano 2001 no apartado de literatura oral
premiouse a dous colexios, ao CEIP “San Roque” de Caleiro-Corón de Vilanova de Arousa e ao CIP de Maside (Ourense).

Vº Certame Literario “Antón Fraguas”
Convocado polo Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela con el quere lembrar a un intelectual que fora docente
no centro, Antón Fraguas, e establece dúas modalidades unha de poesía e outra de prosa. Na categoría de poesía os gañadores
foron Alba Outomuro González, Marisol Gándara Sánchez, María Xesús Lemos Bouzas e Óscar Seoane Casqueiro mentres que
en prosa galardoouse a Francisco Calvelo Rico, María Eijo López, Ana Riveiro Calviño, María Xesús Lemos, Raquel Campos
Rico e Neves Aldara Seara Palacio, todos eles estudiantes de secundaria e bacharelato.

Referencias varias:
- Lois Fernández, “Galardones pasados por agua”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, 9 xuño 2001, p. 8.
Ademais de dar conta doutros acontecementos relacionados coa cidade de Santiago, achega unha breve nota onde indica os
nomes dos gañadores neste concurso que convoca o Instituto Rosalía.

VIIIº Certame de relato curto “Antonio Fernández Pérez”
Convócao o Concello de Verín e nel poden participar todos os autores que estean matriculados na ESO en calquera centro
docente da comarca de Verín. O relato debe ser orixinal, inédito, escrito en galego á máquina ou en letra lexíbel e a temática e o
estilo é libre. O traballo que presente cada centro á fase intercentros do premio asinarase cun lema, que se entregará xunto a un
sobre pechado, que conteña no seu exterior o mesmo lema e no seu interior os datos persoais do autor. A entrega dos traballos
seleccionados en cada centro efecutarase na Casa do Concello verinés. A organización da fase de preselección é a criterio de
cada centro participante. Establécense os seguintes premios para o primeiro e o segundo ciclo da ESO: un primeiro de 15.000
ptas. e lote de libros; un segundo de 10.000 ptas e lote de libros e un terceiro de 5.000 ptas. e lote de libros. Tamén haberá lotes
de libros para cada un dos relatos que concorran á fase intercentros e que non acaden algún dos tres primeiros premios e libros
para sortear entre os alumnos participantes ou para a biblioteca dos centros. Nesta edición, dentro da modalidade de 1º ciclo de
ESO pasaron 12 traballos á fase final, dos que resultou gañador o de Verónica Pousada Pardo que levou o lema de “A
humildade dun xove nobre”; o segundo premio recaeu en David José Gómez Salgado por “Unha pequena historia” e o terceiro
en Lorena Álvarez Martínez, que participou co lema de “Amizade”. Por outro lado, dentro dos traballos de 2º ciclo de ESO
pasaron nove deles á fase final, recaendo logo o primeiro premio en Javi Alonso Lorenzo por “A raíña de Galicia, o segundo en
Vicente González Losada por “A miña querida terra”, e o terceiro en Cristina Prieto Blanco por “Aquela noite de Halloween”.

IIIº Certame de poesía “Antón Zapata García” Ver IIIº Certame de poesía
“Antón Zapata García”, no apartado X. 2. 1 deste Informe.

VIº Concurso literario “Ánxel Casal”
Creado no ano 1996 polo Concello de Santiago a proposta do Instituto de Bacharelato “Arcebispo Xelmírez I” para conmemorar
o 150 aniversario de Ánxel Casal e promover o coñecemento deste galeguista entre a mocidade. Este concello comparte a
organización deste premio cada ano cun centro de ensino secundario da cidade, pois está dirixido a alumnos de Ensino de
Secundaria. As obras en galego deben ser inéditas e de tema libre. Os orixinais deben remitirse ao Concello de Santiago
(Departamento de Educación) antes do 27 de abril de 2001. O certame está dotado dun primeiro premio de 150.000 ptas. e dun
segundo de 100.000 para cada unha das modalidades: poesía, conto e teatro, engadíndose esta última modalidade nas bases desta
sexta edición para estimular a creación de textos teatrais . A presidencia do xurado correspóndelle ao alcalde de Santiago e
estará composto por unha representación dos institutos, unha representación dos creadores de poesía e conto e outra do concello.
Nesta edición os seus compoñentes foron, ademais do alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo, Rafael Villar González, Miguel A.
Seixas Seoane, Xosé M. Olveira Gallardo, Inma López Silva, Ana Castiñeira Rial, e Xosé M. Rodríguez-Abella Gómez. Na
modalidade de poesía o primeiro premio foi para Lorena Domínguez Mallo por “O corazón do deserto”, mentres que o segundo
quedou deserto. Na categoría de contos conseguiu o primeiro premio María Arce Barreiro co título “Mar de corvos”; e o
segundo foi para Antía García Casal por “De cómo Deus e Satán poden chegar a un amistoso acordo de negocios”. Por último,
na modalidade de teatro,
o primeiro premio declarouse deserto e o segundo foi para María Xesús Lemos Bouzas co título “Breogán”.

XXº Concurso de contos infantís e Vº Concurso de narrativa curta xuvenil Día das Letras Galegas da
“Asociación cultural Afonso Eanes de Negreira”
A Asociación Cultural Afonso Eanes de Negreira convoca estas dúas modalidades de concurso dirixidas a escolares con motivo
do Día das Letras Galegas. Poden participar no Concurso de Contos Infantís alumnos de Primaria e de ESO dos colexios de A
Baña, Santa Comba, Brión, Viceso, Tapia, Bertamiráns, Portomouro, Bembribe, Urdilde, Mazaricos, Pino de Val, San Cosme e
Negreira. O Concurso de Narrativa Curta Xuvenil está dirixido a alumnos de terceiro de BUP e COU destes mesmos colexios.
En todos os casos os orixinais, de tema libre, deben ser inéditos e estar escritos en lingua galega. Haberá premios de 25.000,
15.000 e 10.000 ptas., ademais de lotes de libros. Os contos deberán ter unha extensión máxima de cinco folios por unha soa
cara, e as narracións xuvenís, un máximo de dez folios mecanografados a dobre espacio e por unha soa cara. Os orixinais
deberán enviarse ao Apartado de Correos, 18, 15830 Negreira. O xurado, composto por Avelino Pousa Antelo, Gustavo
Santiago Valencia, David Otero, Xoán Xosé Fernández, Antonio Puentes Chao e Flora Carral, fixo pública no mes de maio a
súa decisión de premiar na categoría de contos infantís a Olalla Liñares García por “Pepiño o futbolista”, a Fabián García
Fondo por “O patiño pitipúa”, a Lorena Martínez Romar por “O patiño pitipúa”, a Waldo Carballo García por “O soño da súa
vida”, a María Moreno García por “A familia de Enrique”, a Fco. José Caamaño Rodríguez por “O neno condenado a
divertirse” e a Noelia García Abelenda por “Ir si, pero volver”. Por outro lado no concurso de narrativa curta xuvenil premiou o
relato “O último adeus” de Ana Castro Iglesias.

Referencias varias:
- M. M., “Fallo del concurso de narrativa Afonso Eanes”, El Correo Gallego, 23 maio 2001, p. 39.
Infórmase de que os certames do XXº Concurso de Contos Infantís e do Vº de Narrativa Curta, organizados pola Asociación
Afonso Eanes, verán a súa resolución o 25 de maio. Indícanse os membros do seu xurado e anúnciase que no acto de entrega
dos galardóns participarán David Otero e Fina Casalderrey, que será a autora do prólogo do volume editado coas obras
premiadas.
- M. Manteiga, “La Asociación Afonso Eanes de Negreira ultima su certamen de poesía, dedicará un mes al teatro y editará un
libro”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 23 outubro 2001, p. 34.
Describe algúns dos actos que a Asociación Cultural Afonso Eanes do Cotón ten previsto levar a cabo para conmemorar
o seu XXV aniversario. Deste xeito destaca que teñen previsto convocar un concurso de poesía, editar un libro que recollerá os
traballos premiados noutros concursos de xa longa tradición nesta asociación, e por último, dedicar un mes íntegro á difusión do
teatro na casa da cultura. Así mesmo menciona a contía do premio de poesía que convocará por primeira vez e subliña que
todas estas iniciativas contan coa colaboración da Xunta, do Concello de Negreira e a Obra Social de Caixa Galicia.

Concurso de contos da Asociación Cultural “Belmar”
Concurso de contos convocado pola asociación pontevedresa Belmar para todos os nenos da provincia de Pontevedra que poden
participar con contos de tema libre, escritos a man e cunha extensión máxima de cinco folios, establecéndose tres categorías. O xurado
estivo composto por Fina Casalderrey, Araceli Filgueira, María Luz Marco e Carmela Gestal que tiveron que escoller entre os máis de
cento vinte traballos presentados. Na primeira categoría os gañadores foron Lorena Castro Traga en priemiro lugar, en segundo lugar
quedou Andrea Lamelas Besada e houbo un accésit para María Lorena Fariña Carballo. Na segunda categoría gañou Fátima Martínez
Gómez, en segundo lugar Aurora Moreno Pavón e

o accésit foi para Laura Arjonilla Cristóbal. Na terceira o gañador foi David Flores Barreiro, en segundo lugar quedou Marta
García Acuña e o accésit foi para Alba Búa González. Os premios consistiron lotes de libros, un patinete, un discman e un
móbil.

Referencias varias:
- E. L., “Belmar entregó sus premios literarios”, Diario de Pontevedra, “Pontevedraciudad”, 25 marzo 2001, p. 6.
Dá conta do acto de entrega de galardóns na sede da Asociación Belmar de Pontevedra e dos nomes dos gañadores do concurso.

Concurso de contos 2001 “Ateneo Santa Cecilia de Marín”
O Ateneo Santa Cecilia en colaboración coa Federación Provincial de Comercio organiza este certame dirixido a todos os
escolares de Marín e arredores, que cursen estudios de primaria, ESO, BUP e FP. Haberá seis categorías: A) 1º e 2º de Primaria,
B) 3º e 4º de Primaria, C) 5º e 6º de Primaria, D) 1º e 2º de ESO, E)3º e 4º de ESO, BUP e FP e F) Educación Especial. Todos
os participantes deben cubrir a ficha de inscrición que acompaña as bases e que se deberá adxuntar ao traballo presentado. Os
relatos non poderán ter unha extensión superior aos 3 folios DIN A-4 escritos por unha soa cara. Os membros do xurado serán
elixidos pola Xunta Directiva e os premios, consisten en libros e material escolar. A presentación dos traballos pódese facer
dende o 1 ata o 30 de marzo no local do Ateneo e a entrega dos premios farase o 23 de abril. O xurado desta edición estivo
composto por Félix Dávila Piñeiro, Xulio Santiago Fernández, Mª Isabel Esperón Martínez, Emilia Moreira Caramés e Mª
Trinidad Castro López. Os gañadores na categoría A foron AlexiaMiñán Móurez, Ámbar Rosales Otero e Sara Poses Veiga. Na
categoría B, Nerea Villaverde Molanes, Nuria Souto Rodríguez e Daniel Abal Freire. Na categoría C, Alba Estévez Millán,
Lorena Cidrás Neira e Tracy Portela Capa. Na categoría D, Iria Oliver Caínzos, Silvia Giménez Amoedo e Sandra Aldao Braga.
Na categoría E, Sara Rodríguez Coma, Zaira Gómez Diegues e Lara Dopazo Ruibal. E por último, na categoría F, Laura Fortes
Antas, Verónica Rosales Patiño e Graciela Martínez Barral.

Vº Certame literario “Benjamín Paz”
Convócao o CEIP “A. Ínsua Bermúdez” e colabora a Asociación Minusválidos “Benjamín Paz”. Pode concorrer todo o
alumnado pertencente a centros educativos da Terra Cha. Os textos responderán ás modalidades de poesía e narrativa e haberán
de ser inéditos, orixinais e en galego. Nesta edición o prazo para entregar os traballos rematou o 23 de abril de 2001.

II Certame Galego de “Banda Deseñada”
Convócao a Consellería de Familia e nel poden participar persoas de entre 14 e 30 anos en tres categorías distintas: o grupo A
comprende dende os 23 aos 30 anos, o B dende os 19 a 22, e o C dende os 14 aos 18. Os premios dos dous primeiros grupos son
en metálico, mentres que para o grupo C o premio consiste nunha estadía nun campamento. O primeiro premio da categoría A,
consistente en 200.000 pesetas recaeu en Marcos Calo polo traballo “Algún día”. Na categoría B o primeiro premio de 100.000
pesetas foi para Lois Bernal Prieto pola historieta “Desemprego”. Por último na categoría C o primeiro clasificado foi David
Roi Corral polo traballo “Abismo”. Ademais destes premios, na categoría A tamén levaron premio Xaquín Manuel Calo
(150.000 pesetas), Alberto Rodríguez (100.000 pesetas) e David Rubín (75.000 pesetas). Na categoría B tamén resultaron
galardoados Diego Blanco, Alberto Vázquez e Alejandro Viñuela. Na modalidade dos máis novos o segundo premio foi para
María Rial.
Referencias varias:
- E. P., “Concedidos os premios do II Certame de Banda Deseñada”, O Correo Galego, 14 setembro 2001, p. 34.
Saliéntase a celebración do II Certame Galego de Imaxe Artística Xuventude 2001. Menciónanse algúns dos premiados na
modalidade de Banda Deseñada, destacando a Marcos Calo e a Lois Bernal Prieto como gañadores do primeiro

premio en distintas modalidades. Remátase aludindo á presencia da conselleira Manuela López Besteiro no acto de entrega
destes galardóns.

IXº Certame de narración curta, VIIº Certame de banda deseñada e Iº de poesía “Ben veñas, maio”
Organizado pola Coordinadora dos Equipos de Normalización Lingüística dos institutos de Pontevedra. Poden concorrer todos
os alumnos e alumnas dos centros públicos de Ensino Medio do Concello de Pontevedra. O tema das narracións será libre. As
obras deberán estar escritas en lingua galega e deberán ser absolutamente orixinais e inéditas. Os relatos terán unha extensión
mínima de dous e máxima de oito folios, mecanografados a dobre espacio por unha soa cara. Establécense tres categorías: unha
para estudiantes ata 14 anos e outra a partir dos 15, dotadas con un primeiro premio de 25.000 ptas. e un lote de libros e un
segundo de 10.000 e lote de libros. Na segunda de Banda Deseñada, que chega á súa oitava edición, tamén é libre e a dotación
dos premios é a mesma, pero como novidade celébrase por primeira vez un certame de poesía. En todos os apartados cada
participante poderá concursar con todas cantas obras quixer. Nelas non poderá aparecer o nome, senón que o escribirán nunha
folla á parte, xunto coa data de nacemento, nome do seu centro, curso que estudia, enderezo e teléfono particular. Esta folla
gardarase nun sobre pechado que se adxuntará ao relato (no caso da narración); no exterior do sobre figurará o mesmo título do
relato ou obra presentada e a categoría na que concursa (esta última no caso da narración). Os sobres coas obras e os traballos
entragaranse nos seminarios de Lingua e Literatura galegas ou noutros lugares que se indiquen no centro. O dictame final de
ambos certames será dado a coñecer nun acto público que se celebrará en maio, coincidindo coa celebración do Día das Letras
Galegas.
Referencias varias:

-B. L., “Máis certames culturais para ‘ben veñas maio”, Diario de Pontevedra, “CulturaOcio”, 6 abril 2001, p. 64.
Dá conta da organización, por parte da coordinadora dos equipos de Normalización Lingüística dos Institutos e o Concello de
Pontevedra do certame “Ben veñas, maio”, que nesta edición contará entre outras actividades, con certames de narración curta,
de banda deseñada, de música, de poesía e unha mostra teatral, e explica as bases do mesmo.
- Clara Castilla, “A ‘Festa dos Maios’ repartirá este ano máis dun millón de pesetas en premios”, Diario de Pontevedra,
“PontevedraCiudad”, 6 abril 2001, p. 7.
Describe máis detalladamente os cinco certames convocados polo Concello de Pontevedra para celebrar a “Festa dos Maios”
entre os que se inclúen un certame de narrración curta, un de banda deseñada e un certame de poesía, este último, convocado por
primeira vez. Tamén fai referencia á semana teatral que forma parte das actividades da celebración desta festa e que terá lugar
no Teatro Principal.

Iº Certame de poesía e narrativa curta da “Biblioteca Pública Municipal de Valdoviño”
Co obxectivo de estender a escrita en galego, a Biblioteca de Valdoviño convoca este certame que consta de dúas modalidades:
poesía e narrativa curta. En ambos casos o tema é libre e as obras deben ser inéditas, non sobrepasando no caso dos relatos as
tres páxinas. Establécense catro categorías: alevíns, que comprende entre os seis e os oito anos; infantil, entre os nove e os
doce; xuvenil, entre os trece e os dezasete; e os adultos, a partir dos dezaoito anos. Os premios consisten en vales para a compra
de libros, sendo de 5.000 ptas. no caso da categoría alevín, de 10.000 na infantil, 15.000 na xuvenil e 25.000 na adulta. Ademais
o premio inclúe a publicación das obras gañadoras. No caso da modalidade de poesía entregaranse os orixinais e tres fotocopias
dos poemas, mentres que no caso dos relatos curtos o número de copias será cinco. O prazo de presentación de orixinais no
local da biblioteca remata o 21 de maio. O modo de presentación será indicando no exterior dun sobre a modalidade á que se
presenta, e no interior un sobre máis pequeno no que figure no seu exterior o título da obra, lema e categoría e seudónimo, e no
interior os datos reais do concursante con fotocopia do DNI.

Iº Certame literario “Carta a unha nai”
Concurso convocado pola asociación xuvenil “Caramuxo” de Bueu con motivo da celebración do Día da Nai. A idea dos
organizadores é que cada colexio e instituto da comarca participe e que os seus alumnos fagan cartas dirixidas á nai para
escoller as tres mellores de cada aula e que participen no concurso final. Preséntanse dúas categorías: unha para alumnos de
primaria de entre 3º e 6º curso e outra para os estudiantes de ESO, BUP, COU E FP. As cartas gañadoras enviaranse por correo
ou entregaranse na Oficina Municipal de Xuventude do municipio e na Casa de Cultura, entre todas elas elixirase a gañadora en
cada categoría. A extensión máxima do texto é de dous folios a dobre espacio e escrito en galego ou castelán. O xurado será
nomeado pola organización. As cartas entréganse nun sobre no que consta o curso do autor e un lema. O fallo fíxose público o
domingo 6 de maio coincidindo co Día da Nai. A dotación económica é para os nenos de primaria de 8.000 ptas. para o
primeiro e 5.000 ptas. para o segundo, mentres que para os de secundaria o importe é de 12.000 ptas. para o primeiro e 6.000
ptas. para o segundo.
Referencias varias:
- S. M., “Finaliza el plazo para el certamen literario convocado por ‘Caramuxo”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra/Bueu”, 2
maio 2001, p. 17.

Informa sobre as bases do primeiro certame “Carta a unha nai”, convocado polo Concello de Bueu con motivo da celebración
do “Día da nai” e que contou con dúas categorías diferenciadas entre nenos de primaria e de secundaria.

IIº Premio “Castelao” de narrativa
Convócao a Asociación Recreativa de Xeve e a APA do Colexio Público “Santo André de Xeve”, e patrocínao o departamento
de cultura do Concello de Pontevedra. Este certame pretende recordar e dar a coñecer a figura de Castelao entre os máis
pequenos. Poden participar alumnos de entre 6 e 16 anos en distintas categorías: o grupo A comprende os estudiantes de 6 a 9
anos, o B os de 9 a 12, e o C os de 12 a 16. Os traballos deben estar en galego e ambientados en Galicia ou na emigración
galega. Os premios consisten nun diploma acreditativo e un lote de libros. No grupo A o primeiro premio recaeu en Laura
Alonso Iglesias por “A fada Melibea”, o segundo en Alicia González Martínez, o terceiro en Sonia Barreiro Fontenla e
improvisouse un cuarto premio que foi para Sofía Acuña La Fuente. Na categoría B o primeiro posto foi para Ángela María
Chancelo Poceiro polo conto “O país dos meus soños”, o segundo para Estela Bouzas Fontenla, o terceiro para Alicia Castro
Maquieira, e tamén se engadiron dous cuartos premios debido á calidade dos relatos, un para María Castro Maquieira e outro
para Noemí Poceiro Argibay. Por último, na categoría C, o primeiro premio acadouno o conto titulado “A pérdida dun bosque”,
o segundo foi para Devorah Tilve San Martín e o terceiro para Saleta Aboy Pazos.

Referencias varias:

-M. G., “Entrega de los II Premios Castelao de Narrativa e Teatro de la A.R. de Xeve”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra//Ciudad”, 18 xuño 2001, p. 5.
Alude á entrega dos premios de narrativa no colexio convocante indicando que antes desta os alumnos representaron dúas obras
de teatro. Dá o nome dos gañadores no certame e alude ao feito de que nalgunhas categorías se concederon máis de tres premios
debido á calidade dos traballos presentados.

VIIº Concurso de contos do “CEIP de Bueu”
Con motivo das Letras Galegas, o CEIP de Bueu convoca este certame, no que poden participar todos os alumnos de Educación
Primaria dos Colexios do Morrazo e os de 1º ciclo da ESO do Concello de Bueu. Establece catro grupos: A) para alumnos do
primeiro ciclo de Primaria, B) para alumnos do segundo ciclo de Primaria, C) para alumnos do terceiro ciclo de Primaria e D)
para alumnos de primeiro ciclo da ESO. Concederanse para cada grupo tres premios: material didáctico, diploma e publicación,
alomenos dos dous primeiros de cada grupo, nun número especial da revista Candil. Os concursantes poderán presentar os
contos en galego, con tema libre e cunha extensión mínima dun folio e máxima de tres. Estes deberán estar mecanografados ou
escritos á man, por unha soa cara e, se se desexa, tamén poderán presentar algún debuxo alusivo ao conto. Os traballos poderán
mandarse por correo ou entregarse persoalmente no CEIP de Bueu (Rúa da Pedra, nº 26, 36930 Bueu), indicándose nos mesmos
o nome do autor, idade, curso e colexio. A entrega dos premios farase no acto a celebrar con motivo do Día das Letras Galegas,
o venres 18 de maio na Casa da Cultura de Bueu. Nesta edición a entrega de traballos concluíu o 5 de maio e o xurado estivo
composto por Esther Rosalía Lois Salgado, que actuou como presidenta, Antía Castro García, Arturo Sánchez Cidrás,
Concepción García Adán e Concepción Estévez Álvarez. Na categoría A o primeiro premio correspondeulle a Alexia Miñan
Mourez por “A serea fachendosa”, o segundo a Carla Nogueira Pastoriza por “A historia dunha gotiña” e o terceiro a Mauro
Álvarez Martínez por “A gaivota e o colexio”. Dentro da categoría B o primeiro premio foi para Alfonso Millán Omil con
“Historia dun limón”, o segundo para Abrahan Parada Otero con “O can Felipe” e o terceiro para Pablo Aragón Beloso con “A
balea perdida”. Na categoría C o primeiro premio levouno Nerea García Paredes con “O zapato que non lle gustaba andar”, o

segundo Leticia Barreiro Piñeiro con “A ventá máxica”e o terceiro Noelia Rodríguez Andrade con “Soños no aire”. Por último,
na categoría D, o primeiro premio recaeu en Alberto Aldao Aldao por “Historia da vixe dun anano de madeira”,

o segundo en Sheila Lobeira Martínez por “A busca de Nerón” e o terceiro en Julio Villanueva Pérez por “Mohamé”.

Referencias varias:
-S. M., “Convocado el concurso literario de cuentos para los escolares de Bueu”, Diario de Pontevedra, “PontevedraBueu”, 25
abril 2001, p. 21.
Describe as bases do concurso literario de contos , que este ano acada a sétima edición, convocado polo colexio de Educación
Infantil e Primaria de Bueu e lembra que a entrega dos premios coincide coa celebración do Día das Letras Galegas.

-A. A., “Fallado el “Concurso de Contos das Letras Galegas” del colegio A Pedra”, Diario de Pontevedra, 19 maio 2001, p. 20.

Dáse a coñecer o nome dos diferentes gañadores das catro categorías do VIIº Concurso de Contos, organizado polo Colexio A
Pedra de Bueu co gallo do Día das Letras Galegas.

XXº Concurso de contos en galego do “Centro de Recursos Educativos Santiago Apóstolo da ONCE
de Pontevedra”
Establécense tres categorías: A) para primeiro ciclo de educación primaria, B) para segundo ciclo de educación primaria, e C)
para terceiro ciclo de eduación primaria. Os traballos abranguerán un mínimo dun folio e un máximo de tres, mecanografados
ou escritos á man por unha soa cara. Entregaranse no Centro de Recursos Educativos Santiago Apóstolo da ONCE (R/ Luís
Braille, 40, 36003 Pontevedra). Haberá un primeiro premio de 25.000 ptas. e diploma, un segundo de
15.000 ptas e diploma e un terceiro de 10.000 ptas e diploma, para cada unha das categorías. Na edición do ano 2001
participaron un total de 837 traballos de toda Galicia entre os que saíron os gañadores en cada unha das categorías que foron: na
categoría A) Marián Rodríguez con “A cuca na lagoa da Antela”, en segundo lugar Xosé Manuel Busto con “Saber contar” e en
terceiro, Marta López con “Un ratiño chamado Pérez”; na categoría B) os galardoados foron: Edén García con “Eva e María”,
Virginia Pérez con “A formiga que quería ser bolboreta” e Kayleigh M. González con “O derradeiro unicornio”. Na categoría
C) gañaron Sabel Viturro con “O ovo e as bruxas”, Raquel Huaita con “Árbore de Nadal” e Alba Caride con “O misterio do
monte”. A entrega de premios celebrouse no Colexio Santiago Apóstolo o 25 de maio.

Referencias varias:

-M. G., “Un pontevedrés consiguió el segundo premio en el concurso de la ONCE”, Diario de Pontevedra, 26 maio 2001, p. 14.

Refire os nomes dos gañadores do XXº Concurso de “Contos en galego”, celebrado polo Centro de Recursos educativos
pontevedrés da Once Santiago Apóstolo entre os que se encontra José Manuel Busto, un estudiante que participou na
modalidade de primeiro ciclo de Educación Primaria, e lembra que este premio, que se celebra dende o ano 1982, foi instituído
gracias á iniciativa do Santiago Apóstolo para commemorar o Día das Letras Galegas.

Concurso de relato curto “Colexio Conde de Fenosa”
Concurso literario que organiza este centro con motivo da celebración das Letras Galegas e que está dirixido a alumnos de
primaria e secundaria do centro. Nesta segunda edición no nivel de primaria conseguiron primeiros premios Alba Rodríguez
Piñeiro e Beatriz Martínez Vilasánchez, mentres que os segundos foron para Victoria Fornos Saavedra e Sonia Regueiro
Martínez, e os terceiros para Rubén Portela Carballeira e Nayla Ferreiro Rodríguez. Por outra banda o gañador na categoría de
secundaria foi Pablo Gómez Margaretto polo relato “A pobre Dorinda”.

XXIIº Certame literario do “Colexio Peleteiro” de Santiago de Compostela
A Asociación de Pais de Alumnos do Colexio M. Peleteiro, con ocasión do Día das Letras Galegas, convoca este certame para
os alumnos de 2º e 3º ciclo de Educación Primaria e Primeiro ciclo de ESO. Os traballos deberán estar escritos en lingua galega
e hai unha modalidade de poesía (un poema de extensión libre) e outra de prosa (narración breve dunha extensión máxima de
dous folios). A temática darase a coñecer no momento da realización dos traballos. Cada alumno poderá presentar unicamente
un traballo e en cada curso poderán concederse tres premios de poesía e tres de narración e accésits. O xurado formarano
membros da Asociación de Pais e mestres do colexio, que dará a coñecer o seu dictame nun acto que se celebrará co gallo do
Día das Letras Galegas. Dáse conta dos traballos premiados na revista Vamos, que edita este colexio.

Concurso de contos do “Concello da Baña”
Convocado co propósito de fomentar a literatura galega entre os máis novos. O certame está dividido en dúas categorías: A)
para rapaces de 7 a 12 anos e B) para os de 13 a 17. Os contos teñen que estar escritos en lingua galega e ser orixinais. Os que
participen na modalidade B terán unha extensión mínima de dous folios e máxima de cinco. As obras presentaranse no
Concello da Baña nun sobre pechado que teña escrito por fóra o título da obra e o pseudónimo do autor, mentres que dentro del
debe ir outro, tamén pechado, no que consten os datos do autor. Establécense os seguintes premios: un primeiro premio de
10.000 ptas. e un segundo de 5.000 para a categoría A; e un primeiro de 20.000 ptas e un segundo de 10.000 para a categoría B.
Máis información no concello convocante.

Premio para escolares do “Concello de Marín”
Convócao o Concello de Marín dentro das actividades a celebrar no Día das Letras Galegas. Poden participar todos os
marinenses e os traballos deben ser orixinais e inéditos, escritos en galego e de tema libre. Presenta tres categorías: a primera
para alumnos de 1º, 2º e 3º de Educación Primaria; a segunda para os de 4º, 5º e 6º de Primaria; e a terceira para alumnos de 1º
e 2º de ESO. Entregaranse tres premios por cada categoría, consistentes en material escolar e unha placa para o primeiro de
cada unha, así como para o centro que represente. Cada centro escolar participante deberá seleccionar un máximo de tres
traballos por categoría, que entregarán no Concello de Marín. Así mesmo, cada orixinal irá acompañado dunha plica na que se
indique, no seu exterior, o lema que apareza na primeira folla do traballo e, no seu interior, os datos do autor. O xurado estará
formado por un representante de cada centro participante, representantes da Comis ión Municipal de Cultura e un do mundo da
cultura marinense, e actuando como secretario, sen voz e voto, o secretario da Comisión de Cultura.

Referencias varias:
- Álvaro Agulla, “O alcalde de Marín entregou os premios dos concursos literarios do Concello”, Diario de Pontevedra,
“Cultura”, 18 maio 2001, p. 64.

Ver VIº Premio de narración curta “Concello de Marín” no apartado X.1.1. deste Informe.

Certame de poesía “Concello de Miño”
Convocado con motivo do Día das Letras Galegas pola Concellería de Cultura do Concello de Miño. Os traballos deberán ser
orixinais, inéditos, estar escritos en galego e ter como temática a nosa cultura e a realidade galega, tendo unha extensión
mínima de 30 versos e máxima de 100. Deberán entregarse nas dependencias municipais de Servicios Sociais e na Biblioteca
Pública Municipal nun sobre pechado no que figurará o nome do concurso, a categoría e o lema. Dentro do sobre adxuntarase
unha cuartilla na que figure o devandito lema e os datos persoais do autor. Poderán participar todos os mozos miñenses que o
desexen cunha soa obra por participante. Haberá tres categorías: A) ata 11 anos, B) de 12 a 14 anos e C) de 15 a 18 anos; e
premios e accésits para as diferentes categorías. O xurado será designado polo concello. Máis información na Concellería de
Cultura do Concello de Miño.

Xº Certame relatos curtos e debuxos do “Concello de Miño”
Convocado con motivo do Día das Letras Galegas pola Concellería de Cultura do Concello de Miño. Polo que se refire á
modalidade de relato curto, os traballos deberán ser orixinais, inéditos, estar escritos en galego e ter como temática a nosa
cultura e a realidade galega, non tendo extensión mínima nin máxima. Deberán entregarse nas dependencias municipais de
Servicios Sociais e na Biblioteca Pública Municipal nun sobre pechado no que figurará o nome do concurso, a categoría e lema.
Dentro do sobre adxuntarase unha cuartilla no que figure o devandito lema e os datos persoais do autor. Poderán participar
todos os mozos miñenses que o desexen cun só relato curto por participante. Haberá tres categorías: A) ata 11 anos, B) de 12 a
14 anos e C) de 15 a 18 anos; e premios e accésits para as diferentes categorías. O xurado será designado polo concello. Máis
información na Concellería de Cultura do Concello de Miño.

Iº Certame “Contos de Cerdido” Ver Iº Certame de “Contos de
Cerdido” no apartado X. 1. 1 deste Informe.

Iº Concurso de “Contos Fluviais” Ver Iº Concurso de “Contos
Fluviais” no apartado X. 1. 1 deste Informe.

Vº Certame de relatos “Costa da Morte”
Está convocado polos equipos de normalización lingüística dos institutos das comarcas da Costa da Morte e vai dirixido a todos
os alumnos de ensinanza secundaria da zona, que participarán en dúas categorías: unha reservada a alumnos de 1º, 2º e 3º de
ESO e outra para os de 4º de ESO e ensino postobrigatorio. O xurado estivo integrado por profesores dos institutos das
localidades de Cee, Vimianzo e Baio, e os premios entregáronse o 31 de maio. Os traballos finalistas deste concurso
recolleranse nun libro. Na primeira das categorías mencionadas os traballos seleccionados foron “Vivenzas dun can” de Alicia
Baña Castro, “A gata falando cos coellos” de Lucía Conde Prieto, “Un relato fantástico” de Diego Filgueiras, “Longas viaxes”
de Santiago Lema Vázquez, “O malo de namorarse” de Serxio Picallo e “O magosto ideal” de María Belén Vigo Ribadulla”. Na
categoría que inclúe os alumnos de 4º de ESO e de ensinanza postobrigatoria os finalistas foron “O Richolas” e “Ausencia de
vida” de Laura Canosa Louzán, “Mar de fondo” de María Forján Santos, “O cuarto branco” de Alberto Mancebo Soto, “O meu
Antoniño” de Alberto Mancebo Soto, “A felicidade que nunca se ve” de Vanesa Rojo Martínez e “Toda unha vida” de Noelia
Santos Cruz.

Iº Certame de Relato Curto “Cruz Roja” de Boiro
Organízao a asemblea de Cruz Roja de Boiro en colaboración co Concello de Boiro e a librería Cisne, e vai dirixido a persoas
que non sobrepasen os dezaoito anos. Os relatos, que poderán estar escritos en galego ou castelán, deberán ter unha extensión
máxima de quince folios, estar escritos a máquina e a dobre espacio, ser inéditos e non premiados en calquera tipo de concurso.
O tema dos relatos deberá estar relacionado con aspectos de saúde, alcohol, anorexia e bulimia, drogas, etc. Tamén se poderán
centrar nos ámbitos da Educación para a Paz, violencia na rúa, malos tratos, guerras ou colectivos vulnerábeis. O prazo de
entrega dos relatos finaliza o 14 de febreiro de 2002 e estes deben presentarse sen asinar e con lema xunto a un sobre onde
figure o citado lema, e dentro del os datos do autor. Haberá tres premios, non en metálico, para as mellores obras seleccionadas
polo xurado.

IVº Premio de relatos curtos e contos “Daniel Hortas”
A Fundación “O Grelo” Amigos de Galicia convoca este certame, no que poden participar todos os escolares galegos de ata 18
anos, con traballos en galego e de temática libre. Os traballos deberán presentarse mecanografados a dobre espacio e deberán
entregarse dúas copias. Nesta convocatoria o prazo de presentación rematou o 1 de maio e os traballos teñen que ser enviados á
Fundación Daniel Hortas (R/ Luís Ksado 10-6ºA, Melide). A gañadora, que recibiu 300 euros, foi a santiaguesa Ana Rivero con
A bruxa do lago, en segundo lugar quedou a ourensá Ana Isabel Cabido con Escoitei unha parola, recibindo 210 euros, mentres
que a terceira clasificada Laura Soto Crespo conseguiu un premio de 150 euros.

Referencias varias:
- GM, “La Fundación ‘O Grelo’ convoca el premio de relatos cortos y cuentos ‘Daniel Hortas”, Galicia en el Mundo, nº 415,
“Sociedad”, 12-18 marzo 2001, p. 21.
Faise eco da convocatoria deste certame no que sinala que se busca fomentar a creación literaria entre os rapaces e os mozos así
como o uso do galego.

IIIº Concurso “Deseña sen drogas” da Asociación “Marín-Érguete”.
Iniciativa da Asociación contra a droga na que se premia a nenos de entre 10 e 15 anos en diferentes modalidades. No referido á
literatura galega conta cunha sección de cómic, na que este ano resultaron gañadores na modalidade de 10 a 12 anos Yago
Comedeiro Viñas, Alexia Estévez Cerviño, Pablo Piñeiro Couso, Alexandre Carballo Franco e MaríaFlorencia Iun Pampín. No
caso dos rapaces de 13 a 15 anos, os galardoados foron José Antonio Triñanes Álvarez, Irene Alfonso López, Soraya Fernández
Omil e Mª Dolores Basilio González. Os premios consistiron en cheques-regalo para material escolar de entre 5.000 e 20.000
ptas.

Referencias varias:
- Álvaro Agulla, “Érguete entregó ayer los premios del III Conscurso Diseña sin drogas”, Diario de Pontevedra, 1 xuño 2001,
p. 20.
Dá conta do acto de entrega dos premios desta asociación e relaciona os nomes dos gañadores en cada unha das modalidades.

Concurso “Emilia Estévez Villaverde”
Convócao o Patronato do Museo de Pontevedra e está aberto a todos os alumnos de ensinanza Primaria e de ESO dos centros da
comunidade autónoma e de escolas da emigración. Os alumnos de primeiro e segundo ciclo de Primaria poden presentar contos
e poesías; os de terceiro ciclo de Primaria, traballos que describan festas locais tradicionais; os de primeiro ciclo da ESO,
traballos referentes a oficios típicos ou característicos da zona na que estea situado o centro escolar e os seus instrumentos de
traballo; e os de segundo ciclo de ESO, traballos sobre feitos históricos ou semblanzas de personaxes, que sexan conmemorados
ao longo do próximo ano. Os traballos, que se presentarán en lingua galega, manuscritos e ilustrados con debuxos, non
excederán os 6 folios, a excepción das composicións poéticas que terán como máximo dous folios. En cada traballo presentado
figurará o nome do seu autor, con indicación do curso a que pertence, así como o nome do centro escolar e outros datos
persoais. Este concurso dota con 15.000 ptas. o primeiro premio e contempla a posibilidade de establecer cinco accésits de
10.000 ptas. Os traballos hai que presentalos na Secretaría do Museo e a entrega dos premios terá lugar durante a Semana das
Letras Galegas. Nesta edición, o gañador na categoría de contos de primeiro e segundo ciclo de primaria foi Edén García con
“Cubiño”. Na modalidade de poesía, dirixida aos mesmos alumnos, resultou gañadora a composición “As froitas da horta” de
José Manuel Pazos, mentres que María Rodríguez con “A primavera” conseguiu un accésit.

Certame “Entre nós, en galego”
Certame convocado pola Xunta de Galicia, a través da dirección Xeral de Política Lingüística, e a Federación Galega de
Libreiros. O certame enmárcase dentro da campaña que leva o mesmo nome, iniciada no ano 2001, e que ten como fin fomentar
o uso do galego entre as xeracións máis novas. Consta de distintas modalidades nas que poden participar tanto os centros
educativos no seu conxunto (premios ás actividades e experiencias normalizadoras) como os alumnos individualmente. Dentro
destes últimos inclúense os concursos de cartel e lema de publicidade en lingua galega, dirixido a centros de infantil e primaria;
e premios de relato curto e de poesía, ambos dirixidos a centros de educación obrigatoria e postobrigatoria. Os traballos deben
enviarse aos Gabinetes das Delegacións Provinciais da Consellería de Educación e primeiramente selecionaranse os gañadores
das fases provinciais, que serán os que logo participen na fase autonómica.
Referencias varias:
- Estrella, L., “Outorgados os premios provinciais da campaña ‘Entre nós en galego”, Diario de Pontevedra, 1 maio 2001, p.
11.

Presenta a lista de gañadores dos premios provinciais da campaña “Entre nós, en galego”, feita pública pola delegación
Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Pontevedra, que tamén deu a coñecer os nomes dos
centros educativos gañadores na categoría de actividades e experiencias normalizadoras.
- L. R., “Tres colexios e sete estudiantes reciben os maiores galardóns da campaña ‘Entre nós, en galego”, La Región, 1 maio
2001, p. 11.
Informa dos centros gañadores e dos nomes dos galardoados na sección de carteis e lemas, dos premios da campaña “Entre nós,
en galego”, un concurso que ten como obxectivo premiar actividades e experiencias de normalización lingüística.

- E. P., “A prol da normalización do galego nas aulas”, O Correo Galego, 13 maio 2001, p. 50.
Recolle as opinións do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Celso Currás que, na entrega dos premios da
campaña “Entre nós, en galego”, da que destacou o grao de participación dos alumnos da provincia de Lugo, apelou ao
necesario papel de apoio das administracións públicas e da comunidade educativa a prol da normalización do galego.
- Alfonso Fernández, “Premio para un poema no que a lingua é unha princesa durminte”, A Comarca do Morrazo, nº 103,
“Cultura”, 1 xuño 2001, p. 45.

Preséntase a Ana Tilves Santiago como gañadora do certame Entre nós, en galego, organizado pola Xunta de Galicia e a
Federación galega de libreiros. Faise referencia ao contido da composición coa que obtivo este galardón. Así mesmo, ofrécense
diversos datos sobre o acto de entrega e sobre as actividades que desenvolve esta estudiante de segundo da
E.S.O.

Vº 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. Establécense catro categorías: A) para nenos de 6 a 10 anos,
B) para os de 11 a 14 anos, C) para os mozos de 15 a 17 anos e D) para os maiores de 18 anos. Os
orixinais deberán presentarse en sobre pechado no que conste o título da obra, a categoría e o lema ou
pseudónimo do autor e, dentro, outro sobre, que conteña os datos persoais e fotocopia do DNI ou CIF. Os
traballos entregaranse na Ofinia de Información Xuvenil (Praza do Bosque, s/n, 15230 Outes) e os das
categorías C e D terán unha extensión mínima de cen versos. Nesta quinta edición, o xurado integrado
por Concha Martínez Mayo, Iria Lago García, María Xosé Canitrot Trillo, Modesto Fraga Moure,
Manuel García Fiuza e Santiago Nieto Romarís, que actuou como secretario, deron a coñecer o nome dos
galardoados o 11 de maio de 2001. Dentro da categoría A o primeiro premio (vale de 15.000 pesetas en
libros e publicación da obra) compartírono Laura París Ruibal e Eduardo Balsa Noya. Ademais dentro
desta categoría concedéronse catro accéssits que consisten na publicación da obra. Na categoría B o
primeiro premio (vale de 20.000 pesetas en libros e publicación da obra) tamén foi compartido por Víctor
Manuel Molinos Santiago e Gema Andrade Fuentes. Así mesmo esta mesma gañadora conseguiu un
accésit con outro poemario e Helena Caamaño Campos recibiu unha mención especial. Dentro da
categoría C tanto o primeiro premio como os accésits quedaron desertos, mentres que Luz Airado Bello
recibiu unha mención especial. Por último, na categoría D, o primeiro premio (cheque de 40.000 pesetas
e publicación da obra) foi para Lucía Durán

Paredes. Ademais recibiron accésit compartido os poemarios presentados por Baldo Ramos e Fernando
Castro Paredes, mentres que Iván García Campos obtivo unha mención especial.

IXº Certame galego de poesía e narración “Francisco Fernández del Riego” para autores novos
Este certame desenvólvese a través da Delegación Provincial da Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e
Xuventude de Lugo coa colaboración da Delegación Provincial da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Nel
poden participar os galegos ou residentes en Galicia, dos 10 aos 30 anos, que non teñan publicado ningún libro. Establécense as
seguintes categorías: A) de 10 a 13 anos; B), de 14 a 17 anos e C), de 18 a 30 anos. Para as tres categorías hai unha modalidade
de poesía e narrativa. Os concursantes deberán formular a súa solicitude no impreso normalizado que se indica nun anexo da
convocatoria e remitirán os seus traballos sen datos persoais, indentificándoos cun lema. Este repetirase no exterior dun sobre
pechado dentro do cal figurarán o boletín de inscrición que se indica noutro anexo, cos datos persoais do concursante, xunto
cunha fotocopia do seu DNI ou do libro de familia na folla que corresponde ao participante e unha declaración xurada de non
ter publicado ningún libro. Os participantes remitirán os orixinais mecanografados a dobre espacio, en DIN-A4 e a unha soa
cara, indicando no sobre “Para o Certame Francisco Fernández del Riego”. Poderán dirixir os orixinais e o sobre pechado ao
servicio de xuventude da delegación da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude da provincia na
que teñan establecida a súa residencia habitual ou na que radique o colexio, instituto ou asociación xuvenil no caso de grupos,
podendo ser en: Rúa Ronda da Muralla, 70, 27003 Lugo / Avenida da Habana, 81, baixo, 32004 Ourense / Rúa Durán Loriga, 9,
1º, 15003 A Coruña / Rúa Mª Berdiales, 20-entrechán, 36203 Vigo. De entre todos os traballos presentados en cada provincia, o
xurado procederá a seleccionar aqueles que pola súa calidade os consideren merecentes, sendo enviadas as notificacións das
decisións do xurado aos solicitantes nun prazo non superior a seis meses. No mes de novembro o xurado entregará

os premios aos finalistas nas distintas categorías. Polo que se refire á modalidade de poesía, á que concorren composicións en
lingua galega de tema e metro libre cunha extensión máxima de 150 versos, concédense os seguinte premios por categorías.
Categoría A: primeiro (25.000 ptas., figura de Sargadelos, un lote de libros en galego e unha bolsa para asistir gratuitamente a
unha quenda de capamentos, organizados pola Dirección Xeral de Xuventude da Consellería de Familia e Promoción do
Emprego Muller e Xuventude, na camp aña “Verán-2002”), segundo e terceiro (lote de libros en galego e figura de Sargadelos).
Categoría B: primeiro (50.000 ptas., figura de Sargadelos, un lote de libros en galego e unha bolsa para asistir gratuitamente a
unha quenda de campamentos ou campos de traballo, organizados pola citada Dirección Xeral), segundo e terceiro (lote de
libros en galego e figura de Sargadelos). Na categoría C: primeiro (75.000 ptas., figura de Sargadelos, un lote de libros en
galego e unha bolsa como as xa nomeadas), un segundo (50.000 ptas., lote de libros en galego e figura de Sargadelos) e un
terceiro (25.000 ptas., lote de libros en galego e figura de Sargadelos). En canto á modalidade de narrativa, os relatos serán en
galego, de tema libre e cunha extensión máxima de 5 folios DIN-A4 mecanografados, sendo os premios concedidos iguais aos
de poesía. Así mesmo, farase entrega, a cada un dos participantes nas distintas categorías e modalidades, dun diploma que
acredite a súa participación neste certame. O xurado será nomeado polos delegados provinciais da Consellería de Familia e
Promoción do Emprego, Muller e Xuventude e da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de Lugo, recaendo a
secretaría nun funcionario da Delegación Provincial da Consellería de Familia e Promocion do Emprego, Muller e Xuventude
de Lugo. Nesta novena convocatoria na modalidade de poesía o primeiro premio da categoría A foi para Eva López por
“Adolescencia”; o da B, para Silvia Moure por “Delirios”; e o da C para Carmen Pampín por

“Poesía”. Por outra banda, na modalidade de narrativa, o primeiro premio da categoría A foi para Alexandre Piñeiro por “O
gato rabeno”; o da B, para David Vilela por “A vella e o percebe”; e o da C, para Antonio Nogueira por “O riso”.

Referencias varias:

- E. P., “Familia convoca os certames artísticos musicais e literarios para os novos”, O Correo Galego, “AFA”, 29 maio 2001,
p. 31.
Faise referencia ao acto de presentación dos Certames para Mozos 2001 convocados pola Consellería de Familia nas súas
diferentes mo dalidades. No que atinxe ás letras anúnciase que se convoca un Certame Galego de Poesía e Narración
“Fernández del Riego” que contará con premios de ata 75.000 pesetas.
- C. d. U., “Presentáronse en Santiago os certames ‘Xuventude 2001” para mozos de ata 30 anos”, El Correo Gallego, “O
Correo da Universidade”, 30 xuño 2001, p. 3.
Informa da presentación, por parte da directora Xeral de Xuventude da Consellería de Familia, Mª José Bravo Bosch, dos
certames “Xuventude 2001”, uns concursos cos que “se tentará dar a coñecer o potencial artístico literario e musical

que posúe a mocidade galega”, nun acto no que a directora xeral informou das distintas celebracións que se levarán a cabo con
motivo deste certame e das contías dos premios previstos.
-J. J. Blanco, “A pequena poetisa”, Diario de Arousa, 3 decembro 2001, p. 48.
Entrevista con Eva López Tarrío, gañadora dun primeiro premio deste IX certame, ao que se presentou con sete poemas. Nela,
ademais de contar quen a animou a presentarse ao premio, indica cal foi o seu galardón e como foi o acto de entrega. Por outro
lado respondendo ás preguntas sobre os seus gustos literarios aclara que le de todo, aínda que prefire a poesía e aos autores
galegos antes que aos de fóra.

IIIº Concurso “Hipercurtos contos” Ver IIIº Concurso
“Hipercurtos contos” no apartado X. 1 deste Informe.

VIIº Concurso literario “IES Campo de San Alberto” e “IES Virxe do Mar”
Os equipos de normalización lingüística destes dous institutos de secundaria convocan este concurso con motivo do Día das
Letras Galegas. Establécense tres niveis, o primeiro para alumnos de 1º e 2º de E.S.O., o segundo para 3º e 4º de E.S.O., e o
terceiro para alumnos de Bacharelato, C.O.U. e Ciclos Formativos. Os tres niveis constan das modalidades de narrativa e poesía.
Nesta séptima edición o xurado, integrado por Domingo Campos, Ana Arca, Mercedes Rivas, Rosa Conde e Xavier Castro
premiaron aos seguintes alumnos: no primeiro nivel e na modalidade de narrativa o primeiro premio foi para Carlos Pérez López
por “Bágoas de dragón”, mentres que Minia Mariño Ponte e Adriana Pérez Villanueva recibiron cadanseu accésit. Neste mesmo
nivel en poesía o gañador foi Miguel González Álvarez pola composición “Cantiga da vaca” e Beatriz Caamaño Ferrer recibiu
un accésit por “Recordos”. No segundo dos niveis tanto o premio de poesía como o de narrativa declaráronse desertos. Por
último, na terceira categoría o primeiro premio de narrativa recaeu en Verónica Núñez López por “Unha noite tal como a de
hoxe”, mentres que Enrique Picón Dosil acadou un accésit por “Recordos”. No apartado de poesía deste terceiro nivel o
galardón foi para Aurora Peón Lestón pola composición “Sen Título”. Así mesmo o xurado acordou conceder un diploma
acreditativo a todos os alumnos e alumnas participantes neste certame.

Concurso de pintura, poesía e narrativa xuvenil do “IES Castro Alobre”
Organízao a APA deste centro escolar de Vilagarcía e consta das modalidades de pintura, poesía e narrativa, ás que poden
concorrer os alumnos do centro. O xurado está composto por varios profesores do centro e por escritores de Vilagarcía de
Arousa, que nesta ocasión foron Camilo Franco e Manuel Seixas. No tocante aos premios literarios, os de poesía recaeron en
Ismael Suárez Cores, Amanda Berride Cuevas e Sonia Rodríguez Beltrán como primeiro, segundo e terceiro premio,
respectivamente. Por outro lado, na categoría de narrativa, o primeiro premio foi para Patricia Abalo, o segundo para Eva López
e o terceiro para Linda Pazos.

Referencias varias:
- Sofía López, “El Castro Alobre entregó los premios del concurso juvenil”, Diario de Arousa, 19 maio 2001, p. 9.
Breve nota na que indica que a APA do Castro Alobre é a organizadora deste concurso, apuntando ademais os nomes dos
gañadores nas tres modalidades que presenta este certame.

Certame literario Letras Galegas do “IES Salvador Moreno”
Concurso organizado pola Asociación de Pais de Alumnos “Mariñán” do Instituto Salvador Moreno de Marín con motivo do
Día das Letras Galegas. No concurso hai dúas modalidades que son: relato curto no que foi galardoada co primeiro premio
María Villanueva Martínez, co segundo Alba Blanco Pérez e co terceiro Ahinoa Resell Fernández; na categoría de poesía
resultaron gañadores dos tres premios Silvia Moure Pereda, Alexandre Amaro Pintos e Rosa Ana Suárez de la Fuente. Os
premios consisten en cheques-regalo por valor de 15.000 ptas. o primeiro, 10.000 ptas. o segundo e 5.000 ptas. o terceiro para
gastar nos comercios do municipio, e tres libros para cada un dos gañadores cedidos pola dirección do centro.

Referencias varias:
-A. A., “La APA del Instituo entregó ayer los premios del concurso literario”, Diario de Pontevedra”, “Pontevedra/Marín”, 1
xuño 2001, p. 19.
Relata a entrega de premios do concurso organizado polo institutuo de Educación Secundaria Salvador Moreno con motivo da
celebración do Día das Letras Galegas, que consistiron en cheques regalo para gastar en comercios do municipio e nun lote de
libros do que fixo entrega aos gañadores a dirección do centro.

Certame literario Letras Galegas do “Instituto Xelmírez II” 2001
O Departamento de Lingua Galega e Literatura do Instituto Arcebispo Xelmírez II convoca este certame, no que poden
participar os alumnos deste centro do presente curso con traballos en lingua galega, orixinais e non publicados anteriormente.
Haberá dúas modalidades: unha de poesía, para a que se presentará un ou varios poemas cun mínimo de 30 versos
mecanografados; e outra de contos, que terán unha extensión entre os 2 e 10 folios e estarán mecanografados a dobre espacio.
En cada unha destas modalidades establécense dous niveis: un primeiro para alumnos de 1º, 2º e 3º da ESO; e un segundo para
os de 4º da ESO, 1º de Bacharelato e COU. Para cada modalidade e nivel haberá os seguintes premios: un primeiro dotado de
3.000 ptas. e diploma; un segundo, de 2.000 ptas. e diploma; e un terceiro de 1.000 ptas. e diploma. No primiero nivel os
premios serán para adquirir material didáctico. Cada traballo irá asinado por un pseudónimo e incluído dentro dun sobre
pechado no que só constará por fóra: “Concurso Letras Galegas 2001”. Así mesmo, entregarase outro sobre no que poña por
fóra o pseudónimo elixido e dentro os datos identificativos do autor. A presentación dos traballos farase na oficina do centro
convocante. Os premios serán entregados nun acto que terá lugar no Instituto durante a semana das Letras Galegas. Nesta
edición na modalide de poesía dentro do primeiro nivel o primeiro premio foi para Susana Fraga Ferreiro por “Poesías” mentres
que o segundo recaeu en Alexandra Cea Riveiro por “Nai”. Por outra banda na modalidade de contos neste nivel o primeiro
premio levouno Daniel Xove Álvarez por “A cova do corvo”, o segundo Verónica González Vigo por “Noite de treboada” e o
terceiro Vanesa Pereiro Conde por “A tía Zelda”. No segundo dos niveis en poesía o primeiro premio foi para María Teresa
Boquete Seoane por “¡Que o leve o vento!”, o segundo para Susana Seoane Veiras por “Alba” e o terceiro para Jorge Quindimil
García por “21 de abril”.

Neste segundo nivel o conto que levou o primeiro premio foi “A patichunga” de Cristina Pérez Seixas, o segundo recaeu en
Paula Batán Veiga por “Un misterio” e o terceiro en Adriana Cea Riveiro por “Todo por Rosa”.

Iº Certame galego de poesía e narración por “Internet”
O portal Galiciadixital.com, en colaboración coa Consellería de Educación, convoca este certame no que poden participar todos
os rapaces e rapazas de ensino primario e secundario a través dos seus centros. Preténdese potenciar o uso de internet no mundo
da educación e crear así unha Biblioteca Xeral Xove, que inclúa as obras dos autores galegos máis novos. Establécense
diferentes premios, que oscilan entre as 50.000 e as 10.000 ptas., segundo o nivel de ensinanza e a categoría do galardón obtido.
Ademais os traballos gañadores serán publicados na sección de “Tribuna libre alumnos” do portal de Educación incluído en
Galiciadixital.com. Para a modalidade de poesía, os traballos terán un máximo de 120 versos, mentres que para narrativa un
máximo de de 5 folios. Deberán ser remitidos exclusivamente por internet antes do 15 de xaneiro do 2001 ao enderezo
certame@galiciadixital.com cos datos do participante e o aval dun profesor do centro. Dos 171 alumnos de 22 centros distintos
que se presentaron a este certame, resultaron gañadores os seguintes: na categoría de ensino primario e na modalidade de poesía
Noelia Hermida Pampillón, Alba Porto e Débora Magdalena Martínez; mentres que nesta mesma categoría na modalidade de
narración os premiados foron Alán Manuel Vázquez, Miriam Zas e Agustín M. Curra Pena. Na categoría de secundaria
premiáronse os versos de María Xesús Lemos Bouzas, David Souto Alcalde e Déborah Núñez Morate; e tamén os relatos de
María Castiñeira Busto, María Alicia Fernández e Carla María Campo Dacal. Na entrega destes premios, que tivo lugar o 19 de
xuño, convoucouse ademais unha nova edición deste certame.

IVº Certame de contos e narración curta “Letras Galegas 2001”
Organizado pola área de Educación, Universidade, e Xuventude de Ourense para conmemo rar o Día das
Letras Galegas. Establece dúas modalidades, unha de contos e outra de narración curta. Na de contos
poden participar todos aqueles centros de Primaria e de 1º ciclo da ESO, que presenten os seus orixinais
en lingua galega seguindo a normativa vixente. O tema será libre e a extensión mínima será de tres folios
e a máxima de seis a dobre espacio. Os textos presentados serán inéditos e totalmente orixinais. A
primeira selección será realizada polos profesores de galego de cada centro participante, que enviarán
como máximo 5 traballos por aula. A entrega dos traballos farase preferentemente en disquetes en formato
Word ou WordPerfect. Os contos entregaranse nas dependencias da Área de Educación, Universidade e
Xuventude (R/Arcediagos, 3-2º esq.). Os premios consistirán en dúas minicadeas (unha para Primaria e
outra para ESO), xunto cunha selección de música galega. O xurado estará composto pola ConcelleiraDelegada da Área de Educación, Universidade e Xuventude, polo normalizador lingüístico de Educación,
un profesor/a, un escritor e un técnico da área. A entrega dos premios, realizarase no Salón de Plenos do
Concello convocante, a cargo de Dna. Belén Girón Vélez. Os mellores traballos serán publicados pola
Área para o curso 2001/2002. Estas mesmas bases son válidas para a modalidade de narración curta, na
que poden participar todos aqueles alumnos de 2º ciclo da ESO, Bacharelato, Ciclos formativos de grao
medio e superior e COU, que presenten os seus traballos orixinais en lingua galega seguindo a normativa
vixente. O tema será libre e a extensión mínima de 5 folios e a máxima de 10. Nesta edición, á que se
presentaron 67 traballos na modalidade de contos e 19 na de narración curta, o xurado estivo composto
por Belén Girón Vélez, Millán Picouto Iglesias, Constantino Pazos Sobrino, Sara Dacal Fernández e Elías
Domínguez Prieto. Na

modalidade de contos, en Primaria, o primeiro premio foi para Noa Cid Blanco por “Parvadas-anécdotas
de Pepe Lois” e os accésits para Bruno Salgado Berzal por “O espíritu do mago”, Alba Cid Fernández
por “A fraga da miña alma” e Cristina Nóvoa Reyes por “O bastón máxico”. Nesta mesma modalidade,
dentro dos traballos presentados polos alumnos de 1º ciclo de E.S.O., o primeiro premio foi para Fiz Soto
Rodríguez por “As lentes do león” e os accésits para Lois González Rodríguez por “O vermiño inventor”,
Júdith Álvarez Otero por “O anoitecer e o amencer da miña vida” e Patricia González Martínez por “O
rei republicano”. Por outra banda na modalidade de narración curta o primeiro premio recaeu en Adriana
Covela co relato “A fraga das mouras” e os accésits en Tamara González Valeiras por “Perdida en
Aramat”, María Álvarez Gómez por “Conquista en Galicia” e Roberto Conde Suárez por “O discípulo
amado”.

Certame de narración e debuxo infantil “Letras Galegas 2001”
Este certame conta cunha primeira fase local, na que participan bibliotecas públicas de diversos
municipios lucenses, e unha fase provincial, na que só participan os traballos seleccionados da primeira
fase. Na fase local poden participar os rapaces socios de cada unha das bibliotecas convocantes con
narracións sobre a “miña biblioteca” ou debuxo sobre “o libro” ou “a biblioteca”. Con respecto ás
narracións, os traballos serán en galego, cunha extensión máxima dun folio por unha soa cara. Cada autor
pode presentar cantos traballos desexe, acompañando cada un deles cunha folla cos seus datos persoais.
Establécense tres categorías: A) ata 8 anos, B) de 9 a 11 anos e C) de 12 a 16 anos. A entrega será
efecutada polos seus autores na biblioteca pública municipal. O xurado, formado por persoas entendidas
na materia, seleccionará por cada modalidade e categoría un máximo de 3 traballos. Os autores
seleccionados recibirán cadanseu diploma e libros. Os traballos premiados nesta fase local participarán na
fase provincial do Certame convocada pola Biblioteca Pública Provincial de Lugo, co patrocinio da
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial
de Lugo. Na edición correspondente ao 2001 concorreron á fase provincial traballos seleccionados nas
fases locais convocadas polas bibliotecas públicas municipais de Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Barreiros,
Burela, Cervo, Chantada, Cospeito, Foz, Guitiriz, Lourenzá, Mondoñedo, Monforte de Lemos,
Monterroso, Navia de Suarna, Outeiro de Rei, Pantón, Pastoriza, Poboa de Brollón, Pol, Quiroga,
Ribadeo, Sarria, O Saviñao, Sober, Taboada, O Valadouro, Xermade e Biblioteca Nodal de Lugo. Os
premiados na fase provincial recibirán cadansúa estatuíña de Sargadelos, diploma e lote de libros,
mentres que os distinguidos con accésits obterán un diploma e un lote de libros. O xurado da fase
provincial estivo formado por Antonio Calvo Varela, que actuou como presidente, Blanca

Pacín Somoza, María Quiroga Figueroa, Carmen López López, Isabel Pérez Fórneas, Xavier Rodríguez
Barrio e Xulio Giz Ramil, que actuou como secretario. A entrega dos premios tivo lugar o 13 de xuño e
os gañadores foron os seguintes: na categoría A, Andrea C. Doural García, da Biblioteca pública
Municipal de Foz; Raquel Campo Fernández, da Biblioteca de Sarria, e Patricia Duarte Bellón, da
Biblioteca Nodal de Lugo. Os accésits nesta categoría foron para Aldara Gómez Vega, da Biblioteca de
Barreiros, e Enrique Veiga Bermúdez, da Biblioteca de Mondoñedo. Na categoría B, os gañadores foron
Irene Vázquez García e María José López García, ambas da biblioteca de Sarria, e Cristina García Conde,
da biblioteca de Antas de Ulla. Nesta categoría houbo un só accésit para Modesto Renda Santiso, da
Biblioteca de Abadín. Por último, na categoría C, os premios recaeron en Rubén L. Bonag, da Biblioteca
de Ribadeo, Breixo Fernández López e Eva Vilar Coira, estes últimos da Biblioteca Nodal de Lugo. Os
accésits nesta categoría foron para Carla Mª Campo Dacal, da Biblioteca Nodal de Lugo, e Jorge Quinte
Rodríguez, da Biblioteca de Sarria.

Xº Premio literario “Manolo Lado”
O IES Alfredo Brañas de Carballo convoca este premio, coa colaboración do Concello de Carballo e
Caixa Galicia. A el poden concorrer todos os estudiantes de ensino medio matriculados no curso
académico 2000/2001 en calquera dos institutos de Bacharelato, FP ou IES de Galicia. Os traballos deben
estar escritos en lingua galega e establécense dúas modalidades: narrativa, que recolle relatos curtos de
tema libre e cunha extensión mínima de dous folios e máxima de oito, mecanografados a dobre espacio e
por unha cara; e poesía, que abrangue un conxunto de poemas, entre catro e dez, de tema e forma libre,
mecanografados a dobre espacio e por unha cara. Deben ser inéditos e estar acompañados dunha plica co
mesmo pseudónimo e, no seu interior, figurarán os seguintes datos: nome, apelidos, enderezo, teléfono e
centro onde o autor realiza os seus estudios. Os orixinais enviaranse á Secretaría do IES Alfredo Brañas
(R/ Vila de Corcubión, s/n. 15100 Carballo). Concederanse tres premios para cada unha das modalidades
de narrativa e poesía e a contía económica, que será a mesma para ambas as dúas, consiste en 25.000
ptas. para o primeiro premio, 15.000 para o segundo e 10.000 para o terceiro. O xurado estará constituído
por membros da comunidade educativa e os premios serán entregados no acto que se celebrará o día 16
de maio na Semana das Letras Galegas, no IES Alfredo Brañas. Os traballos premiados ficarán en
propiedade do citado instituto para ser publicados, mentres que os restantes poderán retirarse no prazo de
tres meses, a partir da resolución do xurado. Nesta edición o xurado estivo formado por Mª Esther
Abelenda Carro, Francisco Xabier Charlín Pérez, Anxo Díaz Guerrero, Gonzalo Llorens Ingles e Matilde
Tasende Vázquez. Na modalidade de narrativa o primeiro premio foi para Fátima Peón Torres por “Un
pan baixo o brazo”, o segundo para José Mª Figueiras Porteiro por “Vivindo a ficción”, e o terceiro para
Laura Mariñó Sánchez por “Soños”. Na modalidade

de poesía o primeiro premio recaeu en Mª José Facal Martínez por “Heliotropo”, o segundo en Daniel
Vilanova Antelo por “Urus”, e o terceiro en Fátima Peón Torres por “O ceo remata ós 16”.

Referencias varias:
- M. G., “El Sánchez Cantón gana dos premios y recupera el profesor de Lengua”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra Ciudad”,
28 abril 2001, p. 14.
Menciónase que Fátima Peón Torres, alumna deste céntrico instituto pontevedrés, foi galardoada co primeiro premio de
narrativa o o terceiro de poesía, respectivamente por “Un pan baixo o brazo” e “O ceo remata ás 10”, do certame Manolo Lado,
organizado polo instituto Alfredo Brañas.

XIIº Concurso de contos “Manuel Murguía”
Certame convocado polo Concello de Arteixo para os seus escolares, que deberán entregar un único conto inédito e escrito en
galego cunha extensión mínima dun folio e máxima de cinco. Ten unha contía de 50.000 ptas. e na edición de 2001 foron
galardoados cinco obras de entre as que saíu a gañadora final. As obras segundo a categoría son: “O oso perdido” de Galán
Álvaro Romero de primeiro ciclo de Primaria, “A lavandeira de Zoxán” de Susana Queijas e “Mariana e a anduriña viaxeira” de
Beatriz Rey, ambas de segundo ciclo de Primaria, e “Obra de acampada” de Sonia Varela de terceiro ciclo de Primaria. Pola súa
parte, en secundaria as obras gañadoras foron “Ana, corazón de cereixa” de Cristina López e “Maxia nos seus ollos” de
Carolina Varela. Por primeira vez puideron concorrer a este certame alumnos de fóra do municipio de Arteixo. O gañador da
edición elixido polo xurado foi Susana Queijas de Loureda co conto “A lavandeira de Zoxán”, que recibiu o galardón no acto
celebrado o 17 de maio con motivo do Día das Letras Galegas, e no que tamén se entregaron os premios do Certame de
Narracións Curtas Manuel Murguía.
Referencias varias:
- P. P., “Actores sin fronteras representarán ‘Esto es Troya’ en el centro cívico”, La Opinión, “Arteixo”, 17 abril 2001, p.
16.

Ademais de facer alusión a outros actos a celebrar no concello, dá conta de que está a rematar o prazo para participar no
concurso de contos Manuel Murguía convocado polo concello e que está dividido en diferentes categorías segundo a idade dos
rapaces. Explica brevemente algúns dos requisitos esixidos polas bases do concurso, ademais de sinalar que a contía nesta
ocasión do premio é de 50.000 ptas., e lembra que tamén se celebra o décimo aniversario do Certame de narracións curtas
Manuel Murguía.
- P. P., “Cinco jóvenes llegan a la final del premio Manuel Murguía de cuentos”, La Opinión, “Arteixo”, 1 maio 2001, p.
16.
Facilita a nómina dos finalistas do premio “Manuel Murguía” de contos na categoría infantil e xuvenil que este ano, e
coincidindo coa súa duodécima edición, presentou a novidade de permitir a participación de alumnos de centros de fóra do
municipio de Arteixo.

- P. P., “Rosa Aneiros y José Martínez Pereiro ganan el Manuel Murguía”, La Opinión, 20 maio 2001, p. 22.
Ver Xº Certame “Manuel Murguía” de narracións breves no apartado X. 1 deste Informe.

IVº Certame de poesía “María Baña”
Co motivo de promover a figura e a obra da “poetisa popular” de Neaño (Cabana de Bergantiños), María Baña, o Departamento
de Cultura e Deportes do Concello de Cabana de Bergantiños convoca este certame. A el poden concorrer alumnos de Ensino
Primario, Secundario, FP, Barcharelato, COU de todos os centros de Galicia, así como adultos maiores de 18 anos.
Establécense as seguintes categorías: A), para o 1º ciclo de Primaria; B), para o 2º ciclo de Primaria; C) para o 3º ciclo de
Primaria; D) para o 1º ciclo de Secundaria; E) para o 2º ciclo de Secundaria, BUP, FP e COU; e F) para adultos (maiores de 18
anos). A extensión e temática dos traballos é libre, podendo participar cun único poema ou con varios, sempre que estean
escritos en galego e sexan inéditos. Entregaranse nun sobre, no que se indique por fóra a categoría participante e no que no seu
interior vaia outro lacrado cos datos do autor. A entrega deberá efectuarse no Departamento de Cultura e Deportes (Casa do
Concello. A Cabana, s/n., 15115 Cesullas, Cabana de Bergantiños (A Coruña). Cada un dos seis premios constará de placa do
Concello convocante e dun lote de libros. A concesión dos premios terá lugar o 17 de maio na Biblioteca Municipal de Neaño.
Máis información no Departamento de Cultura e Deportes do Concello de Cabana de Bergantiños.

Referencias varias:

-M. C. S. “Cabana acoge múltiples actividades para festejar su Mes das Letras”, La Opinión, “Carballo/Costa da morte”, 4 maio
2001, p. 14.
Anúncianse as actividades previstas para a celebración do “Mes das letras” no concello de Cabana. Indícase que a escritora
Yolanda Castaño dará unha charla dentro do ciclo de conferencias, e no Día das Letras Galegas haberá un encontro folclórico
tras o que se procederá á entrega do Premio de Poesía “María Baña”. A axenda completarase con actuacións teatrais e de
contacontos.

XIXº Certame literario “Minerva”
Certame convocado polo Colexio Peleteiro de Santiago dende o ano 1972 e conseguido por escritores consolidados hoxe en día
como Lois Diéguez, Ánxeles Penas, Darío Xohán Cabana, Anxo Rei Ballesteros, Suso de Toro ou Xabier Queipo. Nel poden
participar alumnos de 3º e 4º de ESO, BUP, COU, novo Bacharelato e ciclos de FP, que cursen os seus estudios en centros de
Galicia e non teñan cumpridos os 20 anos o 31 de decembro de 2001. Os traballos deberán ser orixinais e inéditos, escritos en
lingua galega e poderán concorrer nas seguintes modalidades: poesía (un conxunto de tres poemas, de tema e formas libres) e
narración (de tema libre e dunha extensión máxima de seis folios, mecanografados a dobre espacio). Enviaranse o orixinal e tres
copias, con pesudónimo ou lema, xunto a un sobre pechado no que figuren os datos do autor, que deben vir selados polo
Seminario de Galego para acreditar a súa condición de alumno do centro. No exterior do sobre figurarán o pseudónimo ou lema
e o título da obra e deben remitirse a XIXº Certame literario “Minerva” (Colexio M. Peleteiro, San pedro de Mezonzo, 27 15701
Santiago de Compostela). Concederanse tres premios en cada unha das dúas modalidades, de 125.000, 70.000 e 50.000 ptas.
respectivamente, medalla de prata conmemorativa do certame e publicación das obras galardoadas nun libro editado polo centro
convocante. O xurado estará constituído por escritores e profesores de lingua ou literatura de distintos centros de Galicia e
darase a coñecer con anticipación á emisión do seu dictame, que se comunicará o 6 de maio. A entrega de premios terá lugar o
24 de maio nun acto literario, no que os agasallados deberán ler, total ou parcialmente, a súa obra. Na edición do 2001 na
modalidade de narrativa os galardoados foron en primeiro lugar Bianca Cid Bouzas, alumna de primeiro de Bacharelato do IES
Alfonso X o Sabio de Cambre co relato A rapaza que se colgou dun soño; en segundo

lugar quedou Carolina Alba Castro Estévez alumna de COU do Colexio Peleteiro con O peixe de prata, mentres que en terceiro
lugar quedaron Xabier Gil Jardón con Camposanto de liberdades e Pablo Álvarez Vasallo con ¡A cousa... tiña pelos!!! Contos
do fiadeiro. Nesta modalidade tamén se concedeu a un áccesit a Ana Isabel Cabido Quintáns con Escoitei unha parola vasta,
espesa, continua e seguida e dixen... Na modalidade de poesía o primeiro premio foi para Lucía Aldao Sánchez con No ceo con
diamantes, seguida de Alba Vidal Fernández con Máis, quen sabe?, o terceiro premio recaeu en Antía Gándara Hermida con
Entre un cabalo e unha bolboreta. Os áccesits foron para Lucía Aldao Sánchez con A lingua das nenas, María López Jiménez
con Moraima e Marisol Gándara Sánchez. O xurado de poesía, presidido por Luís Alonso Girgado, contou con Avelino Abuín
de Tembra, Luísa Castro, Miguel Sicart Vila e Francisco Mateo Álvarez. O da modalidade de narrativa estivo presidido por
Manuel Quintáns Suárez, e contou con outros membros como Gonzalo Navaza, Marilar Aleixandre, Armando Requeixo e
Milagros Celeiro. Os galardóns foron entregados o xoves 31 de maio no Colexio Peleteiro.

Referencias varias:
- Ana Iglesias, “Bianca Cid Bouzas y Lucía Aldao, ganadoras de los Premios Minerva”, El Correo Gallego, 1 xuño 2001, p. 32.

Recolle os nomes dos galardoados cos premios Literarios Minerva na súa XIXª edición e os nomes dos membros dos xurados.

Certame de poesía infantil de “Nadal 2001/2002”
Ao igual que o Certame de narración e debuxo infantil “Letras Galegas 2001”, descrito neste apartado de
premios escolares, no mes de Nadal as bibliotecas públicas de diversos municipios lucenses seleccionan
unha serie de traballos para que logo poidan concursar na fase provincial. Polo que se refire á fase local,
cada biblioteca pública municipal convoca este certame, no que poden participar os nenos con poemas
sobre o tema xenérico de “O Nadal”. Establécense tres categorías: A) ata 8 anos, B) de 9 a 11 anos, e C)
de 12 a 16 anos. Cada autor poderá presentar cantos traballos desexe, debendo estar escritos en galego
cunha extensión máxima dun folio por unha soa cara. Con cada traballo acompañarase unha folla co nome
e demais datos do autor. Deben ser entregados na Biblioteca pública municipal. Un xurado, formado por
entendidos na materia, seleccionará por cada modalidade e categoría un máximo de tres traballos. Os
autores seleccionados recibirán cadanseu trofeo, diploma e libros. Os traballos premiados nesta fase local
participarán na fase provincial do certame, convocado pola Biblioteca Pública Provincial de Lugo, co
patrocinio da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia e a Deputación
Provincial de Lugo. Nesta edición participaron na fase provincial un total de 189 traballos (68 da
categoría A, 75 da B e 46 da C), que foran seleccionados nas fases locais convocadas polas Bibliotecas
Públicas locais de Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Barreiros, Burela, Chantada, Cospeito, Fonsagrada, Foz,
Guitiriz, Lourenzá, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Monterroso, Navia de Suarna, O Incio, Outeiro de
Rei, Pantón, Pastoriza, Quiroga, Ribadeo, Sober, Taboada, Trabada, Valadouro, Vilalba, Viveiro,
Xermade e a Biblioteca Provincial de Lugo. O xurado da fase provincial estivo formado por Antonio
Calvo Varela, quen actuou como presidente, Blanca Pacín Somoza, Rosa Gullón González, Xavier
Rodríguez Barrio e Xulio

Giz Ramil, que fixo as funcións de secretario. Os gañadores da categoría A foron Aron Lorenzo
Rodríguez, da Biblioteca Nodal de Lugo, Alba González Gasalla, da Biblioteca de A Pastoriza, e Igor
Rodríguez Gómez, da Biblioteca de Barreiros. Nesta categoría recibiron accésit Rubén Montero Rivas, da
Biblioteca de Mondoñedo, e Sara de Alfonso Sánchez, da Biblioteca de Foz. Dentro da categoría B os
premios foron para Noelia Martínez Rey, da Biblioteca Nodal de Lugo, Anxo Rodríguez Ferreira, da
Biblioteca de Burela, e Rita María Eiroa Prado, da Biblioteca de Mondoñedo. Os tres accésits concedidos
neste grupo foron para Carolina Da Pena López, da Biblioteca Nodal de Lugo, Natividad Arias
Fernández, da Biblioteca de Mondoñedo, e Miguel Ángel Dorado López, da Biblioteca de Mondoñedo.
Na categoría C os premiados foron Eva Vilar Coira, da Biblioteca Nodal de Lugo, Breogán Manuel Mao
Somoza, da Biblioteca de O Incio, e David Grandío Moirón, da Biblioteca de Ribadeo. Os accésits
concedidos nesta categoría recaeron en Aviguei Toral Guisasola, da Biblioteca de Viveiro e Diana
Mandía Álvarez, da Biblioteca de O Valadouro.

Certame “Os Nosos Contos” do Concello de Vimianzo
Convocado pola Concellería de Cultura do Concello de Vimianzo dentro do programa de Letras Galegas coa finalidade de
contribuír ao desenvolvemento da narrativa galega e á promoción da lingua. Poderán participar todos os escolares que
o desexen, con traballos escritos en galego e de tema libre. Establécense catro categorías: ata 5 anos, de 6 a 8, de 9 a 11 e de 12
a 14. As obras deberán dirixirse ao Concello, polo sistema de plica. Máis información no concello convocante.

Premio “Ourense de Banda Deseñada”
Convócao a Casa da Xuventude de Ourense xunto coa Concellería de Cultura do Concello de Ourense . Presenta dous apartados
distintos: un dedicado ás mellores iniciativas na Banda Deseñada Galega, que pode recaer tanto en persoeiros como en
institucións, e outro dedicado ao mellor autor novel, que recaerá no primeiro premio deste ano no II Certame de Banda
Deseñada na categoría C, convocado pola Consellería de Familia e descrito neste apartado de premios escolares. O premio do
primeiro dos apartados decídese segundo as propostas que os afeccionados de toda Galicia poden enviar á Casa da Xuventude
(Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27, 32004 Ourense). Nesta edición este apartado deste premio recaeu no Consello da Cultura
Galega, mentres que o premio ao mellor autor novel foi para David Roi Corral polo traballo “Abismo”.

XVIIIº Premio “Ourense de contos para a mocidade”
Convocado pola Casa da Xuventude e a Agrupación de Libreiros de Ourense co patrocinio da Concellería de Cultura e a
Delegación Provincial de Familia, Muller e Xuventude. Poderán participar todos os mozos de 14 a 30 anos. Os traballos serán
de tema libre, orixinais, inéditos e en lingua galega. A extensión mínima será de 6 folios e a máxima de 25. Presentaranse baixo
pseudónimo e irán acompañados dun sobre pechado, no que figure no seu exterior o pseudónimo, así como a frase “menor de
17 anos”, se fose o caso; e no seu interior, unha fotocopia do DNI mais o título dos contos e
o enderezo ou teléfono. A entrega efectuarase na secretaría da Casa da Xuventude de Ourense (R/ Celso Emilio Ferreiro, 27,
32004). O primeiro premio será de 100.000 ptas. e haberá catro accésits de 25.000 ptas., ademais de publicárense as obras.
Dous accésits recaerán necesariamente en concursantes menores de 17 anos. Este premio xa fora conseguido en anteriores
edicións por Xosé Carlos Caneiro, Pedro Gonzalves, Marco Valerio Lama, Paula Carballeira Cabana, Sechu Sende, An Alfaya,
Rafa Villar, Antón Riviero Coello, Estevo Creus ou Ana Cristina López (“Ana Mirinda”). Nesta edición á que se presentaron
69 contos de 50 autores de toda Galicia, Cataluña e Cantabria, o xurado estivo composto por Sandra de la Fuente, Xulio López,
Raquel Crespo Pérez, Mercedes Seixo, Marisé Suárez e Benito Losada, que actuou como secretario sen voto. O relato gañador
foi o da barcelonesa Marta Pérez Marín titulado Chungungo, mentres que os catro catro accésits foron para Virxilio Rodríguez
Vázquez por Uuppercut, Roque Cameselle Capón por A cidade dos soños incumpridos, David González Labrador por O Anxo
de Raioso e María Lorenzo Miguéns por Cabalos azuis, estes dous últimos na categoría de menores de dezasete anos como
estipulan os regulamentos. A entrega dos premios tivo lugar o 9 de xuño con motivo da Feira do Libro de Ourense.

Referencias varias:
- Marcos Valcárcel, “Nomes”, La Región, “Ourense Universo Literario”, 8 xullo 2001, p. 73.
Páxina na que Valcárcel se achega a algúns xornalistas ourensáns coñecidos e á obra de autores, tanto en galego coma en
castelán, referíndose nesta ocasión no apartado titulado “Nomes” aos participantes no concurso “Contos para a Mocidade”,
considerado polo articulista unha lanzadeira de novos narradores galegos algúns deles hoxe consolidados como Xosé Carlos
Caneiro ou Antón Riveiro Coello. Cita a todos os gañadores do premio dende 1984 ata o 2001, lembrando que estes se editan
dende o ano 1991. Remata achegándose a Carlos Vila Sexto, un dos gañadores que ten publicadas obras como Alén da aventura
(1992), Gárgola (1993) ou Cara a fin da luz (1995).

Vº Concurso do conto galego de “Paraños” Ver Vº Concurso do conto
galego de “Paraños”, no apartado X. 1. 1 deste Informe.

Premios artísticos “Picariños”
Convócao o Círculo Cultural e Deportivo de Sanxenxo e vai dirixido a escolares. Consta das modalidades de relato, poesía,
cómic, debuxo, pintura e escultura. Os premios deste ano entregáronse o Día das Letras Galegas. Os gañadores das modalidades
literarias foron os seguintes: na categoría de relatos o primeiro premio foi para Consuelo Torres Duarte por “O libro de Xoán”,
mentres que nesta mesma categoría a mención especial foi para o relato “A pombiña mensaxeira” de Santiago Fernández e
Xosé C. Torres. O primeiro premio de poesía foi para Antía Go nzález Torres pola composición “Xa é hoxe”, e a mención do
xurado recaeu en “Maio” de Teresa Sueiro. Por último no apartado de cómic o primeiro premio foi de novo para Consuelo
Torres Duarte polo mesmo traballo co que acadou o premio de relato.

IVº Certame de poesía e contos “Poeta Lorenzo Varela”
A Asociación Cultural Falcatrueiros de Monterroso convoca este certame en colaboración coa Consellería de Educación, co
gallo do Día das Letras Galegas. Está dirixido a rapaces que cursen os seus estudios de EXB, Bacharelato ou ESO en calquera
centro educativo, público ou privado. Os traballos terán que estar escritos en galego e o seu tema será libre. Haberá catro
categorías, con tres premios cada unha: de 6 a 8 anos, que entregarán 2 contos; de 9 a 12 anos, 3 contos ou 3 poesías; de 12 a 16
anos, 4 contos ou 4 poesías; e de 16 a 18 anos, 5 contos ou 5 poesías. A extensión por categorías será a seguinte: na primeira,
un máximo de dous folios por conto, por unha soa cara e a dobre espacio; na segunda, un máximo de tres folios cos mesmos
requisitos; e na terceira e na cuarta, catro folios. Os traballos, que se deben presentar por duplicado, xunto a un sobre que inclúa
os datos do autor, teñen que entregarse na secretaría dos centros educativos onde cursen os seus estudios, nas bibliotecas
municipais ou na asociación convocante. Os premios daranse a coñecer o 27 de maio.

Referencias varias:
-Ramón Penela, “Convocada la cuarta edición del certamen de poesía y narrativa de “Falcatrueiros”, El Progreso, “Comarcas”,
20 abril 2001, p. 17.

Informa dos requisitos que deben cumprir os participantes do certame de poesía “Poeta Lorenzo Varela”, que este ano chega a
súa cuarta edición, organizado pola asociación cultural Flacatrueiros para conmemorar o Día das Letras Galegas.

IIIº Concurso de narrativa “Da Reboraina”
Convócao o CEIP Santo Paio de Abaixo de Reboreda para alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria do CEIP de Reboreda
(categoría A), e para alumnos da ESO do Concello de Redondela (categoría B). Os textos deben estar escritos en galego e
ademais de portada ilustrada, poderán presentar algunha pequena ilustración interior. A extensión será dun mínimo de dous
medios folios por unha soa cara para a categoría A e de catro medios folios por unha soa cara para a categoría B. Os
participantes da categoría A deben presentar os textos e debuxos feitos á man, mentres que os da categoría B teñen liberdade de
presentación. Os relatos deberán presentarse baixo seudónimo na secretaría do centro convocante ata o 30 de marzo e irán
acompañados dun sobre pechado coa identidade do seudónimo. Os relatos premiados serán publicados na revista escolar
“Bolboreta” e ademais o centro resérvase a posibilidade de editar conxuntamente as narración premiadas en sucesivas
convocatorias. Só se poderá presentar un traballo e os premios poden quedar desertos. O xurado estará composto por membros
da comunidade escolar do CEIP de Reboreda e no seu fallo valorará a calidade literaria do traballo presentado e a idade do
autor. Dentro da categoría A haberá un primeiro premio que consiste en 25.000 ptas. e libros, e catro accésits que, ademais de
libros obterán distintos regalos. Na categoría B establecuse un primeiro e segundo premio que contan con 50.000 e 25.000 ptas.,
respectivamente. Nesta terceira edición na categoría A resultou gañadora María Iglesias Barros, mentres que os accésits foron
para Rosalía Cabaleiro, Helena Cal, Miriam Alonso e Patricia Fernández. Dentro da categoría B o primeiro premio foi para
Miguel Ángel Monroy Fernández e o segundo para María Chapela González.

Iº Concurso Literario “Día das Letras Galegas” do Centro Cultural Deportivo “O Sixto”
Certame literario celebrado con motivo do Día das Letras Galegas e organizado polo Centro Cultural Deportivo “O Sixto”, que
se entrega o 17 de maio. Poden participar todos os rapaces que vivan no lugar con idades comprendidas entre os seis e dezaseis
anos, ambos inclusive. Consta de diferentes categorías: unha para nenos de seis a nove anos que deberán presentar como
mínimo unha folla por unha cara e como máximo catro; outra para rapaces de dez a doce anos que poderán presentar entre unha
e catro polas dúas caras; mentres que os de trece a dezaseis anos poderán presentar como mínimo dúas follas e como máximo
catro polas dúas caras. Todos eles teñen como tema “O teu pobo”. Os traballos presentados deben estar en galego, sen firmar e
nun sobre pechado no que figuren todos os datos persoais do concursante. O prazo para participar no certame remata o 11 de
maio para os que o entreguen no Colexio de Solobeira e
o día 13 para os que os entreguen no Centro Cultural Deportivo O Sixto. Os premios consisten na publicación do relato gañador
en cada categoría nun xornal e todos os participantes recibirán ademais un regalo como recordo. O xurado estará composto por
persoas alleas á organización do concurso e serán profesores dos colexios e institutos da zona, ademais dun membro da
directiva. A entrega de premios farase o 17 de maio coincidindo co Día das Letras Galegas.

Referencias varias:

- Sofía López, “O Sixto organiza su primer concurso literario del ‘Día das Letras Galegas”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 3
maio 2001, p. 12.
Presenta as bases do primeiro concurso literario “Días das Letras Galegas”, organizado polo Centro Cultural Deportivo da
parroquia de Solobeira e dirixido a nenos que vivan no lugar con idades comprendidas entre os seis e os dezaseis anos. Anuncia
ademais que a entrega de premios se levará a cabo no citado centro cultural o día 17 coincidindo co festival do Días das Letras
Ga legas.
-Sofía López, “Continúan los actos de celebración del Día das Letras Galegas”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 17 maio 2001,
p. 10.
Dáse conta da intensa programación que ten organizado o concello de Vilagarcía arredor do Día das Letras Galegas nas
diferentes Casas de Cultura das súas parroquias. Salienta, entre outras cousas, que a Casa da Cultura O Sixto de Solobeira
entregará os premios do I Concurso Literario que organiza o centro.
- Sofía López, “Los festivales centraron el programa del Día das Letras Galegas”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 18 maio
2001, p. 8.

Faise mención das actividades organizadas nas diferentes casas culturais do municipio de Vilagarcía. Os festivais musicais
estiveron presentes na xornada do 17 de maio. Salientar tamén que se fixo entrega dos premios do I Concurso literario Día das
Letras Galegas que organizou o Centro Cultural O Sixto de Solobeira destinado a rapaces de entre 6 e 16 anos e que respondía
ao título de “ O teu pobo”.

IIº Certame literario de relato curto “Os Viaductos”
O Concello de Redondela, a través da Concellería de Xuventude, convoca este premio para autores con idades comprendidas
entre os 17 e 30 anos. Os traballos serán de tema libre e terán unha extensión máxima de 15 folios e mínima de 10. Deberán
presentarse en formato DIN A4 e estar escritos a máquina por unha cara e a dobre espacio. Así mesmo, serán orixinais, inéditos
e non premiados en calquera outro tipo de concurso. Entregaranse tres copias sen firmar, dentro dun sobre pechado que
especificará no exterior o pseudónimo elixido e o nome do certame. Dentro irá outro sobre, que conteña os datos do autor.
Establécese un primeiro premio de 100.000 ptas. e un segundo de 50.000. Entréganse no Rexistro do Concello de Redondela. O
acto de entrega dos premios terá lugar o 17 de maio e o concello resérvase a propiedade dos relatos premiados e os dereitos de
publicación, renunciando o seu autor a calquera tipo de remuneración polos dereitos de autor. Nesta ocasión o prazo de
admisión rematou o 2 de marzo. O xurado, presidido por Manuel Bragado, destacou a calidade das 21 obras presentadas e
escolleu como gañadores a Pilar Ortega Pereira polo relato “París de oito a nove”, e a Samuel Solleiro González por “Polos
xardíns da carne”, que conseguiron o primeiro e segundo premio, respectivamente. Ademais concedu un accésit a María Esther
García Gómez polo relato titulado “Noites de sol”.

Referencias varias:

-Belén R. Otero, “El ‘Días das Letras’ de la villa premia a los jóvenes escritores”, Atlántico Diario, 18 maio 2001, p.
19.
Indícase que o Concello de Redondela celebrou o Día das Letras Galegas entregando os premios aos gañadores do IIº Certame
de Relatos Curtos “Os Viaductos” e fálase brevemente das obras galardoadas: “París de oito a nove” de Pilar Ortega Pereira –
co primeiro premio–, “Polos xardíns da carne” de Samuel Solleiro –co segundo– e mais “Noites de sol” de M.ª Esther García,
cun accésit.
- J. Conde, “Pilar Ortega, con ‘París, de oito a nove’, gana el premio de relatos ‘Os Viaductos”, Faro de Vigo, 18 maio 2001, p.
14.
Infórmase do acto de entrega da IIª edición do Certame de Relatos Curtos “Os Viaductos” que recaeron nos relatos “París de
oito a nove” de Pilar Ortega Pereira –da que se salienta que o amor e a soidade son os eixos desta narración– e “Polos xardíns
da carne” de Samuel Solleiro, nos dous primeiros postos respectivamente, ademais de sinalar que “Noites de sol” de M.ª Esther
García acadou un accésit.

IIº Concurso “Reconquista” de narracións infantís e xuvenís
Convocado polo Instituto de Estudios Vigueses coa colaboración do Círculo Cultural, Mercantil e Industrial. Haberá tres
categorías: unha infantil, para aquelas persoas que teñan ata 14 anos; outra xuvenil, para as que teñan entre 15 e 18; e outra para
os de 19 en diante. O traballo consistirá nun conto ou narración no que apareza algún feito histórico de Vigo, personaxe,
monumento, edificio ou lenda, nos que se mesture realidade e ficción. Non deberá ter menos de catro folios escritos á man por
unha soa cara e poderá levar algunha ilustración persoal. Presentarase nun sobre que indique “Para o IIº Concurso
‘Reconquista’ de Narracións”, asinado cun lema ou pseudónimo e acompañado doutro sobre pechado, co lema ou pesudónimo
por fóra, e os datos persoais do autor por dentro. Deberá enviarse ao Círculo Mercantil (Rúa do Príncipe, 44, baixo) ou ao
Instituto de Estudios Vigueses Fundación (Praza de Compostela 22, baixo) ata o 18 de abril. Os premios van dende as 20.000
ptas. ás 50.000 segundo a categoría e posto acadado. Haberá ademais dous premios especiais, sen ter en conta a idade, de
30.000 e 20.000 ptas. para os socios do Círculo mercantil. Nesta segunda edición o xurado, que estivo composto polos
profesores Gerardo Sacau Rodríguez, Xoán Carlos Abad Gallego e Xosé Ramón Iglesias Veiga, o arquitecto José Antonio
Martín Curty, o administrador do Círculo Mercantil, José Ramón Vázquez González, e o cronista oficial da cidade, Bernardo
Miguel Vázquez y Gil, decidiu outorgar os seguintes premios: na categoría de ata 14 anos o primeiro premio de 30.000 ptas. foi
para Iris Astor Martín polo conto “A filla do emperador”;
o segundo, de 25.000 ptas. foi para Aiala Suso Gil por “O invento do meu pai”; e o terceiro, de 20.000 ptas., para Rocío Mera
Gallego por “A reconquista contada por Iván”. Por outro lado, na categoría de maiores de 19 anos o primeiro premio, de 50.000
ptas., recaeu en María Villar Portas por “Carolo era muller”; o segundo, de 40.000 ptas., en Rafael

Costas Costas por “Entre Réquien e Aleluia”; e o terceiro, de 35.000 ptas., en Manuel Ángel Menduiña Pastoriza por “O
príncipe Adolfo Astolfo”. No apartado especial para socios do Mercantil o primeiro premio foi para Guillermo Surís Manzano
por “La heroína de la Reconquista”, e o segundo para Eva Marina Fernández Rodríguez por “Reconquista de amor”.

XIVº Certame de contos “Repsol”
Convocado pola compañía Repsol e dirixido a estudiantes galegos de ESO, BUP, COU e FP. Está dotado cun primeiro premio
de 150.000 ptas. e un segundo de 75.000 para cada unha das categorías (galego e castelán) e ademais os centros aos que
pertenzan os escolares galardoados recibirán un premio pola súa colaboración. Os traballos deberán ser orixinais e inéditos e a
súa extensión non superará os 6 folios, mecanografados a dobre espacio e por unha cara. As obras entregaranse por duplicado,
sen asinar, indicando no seu encabezamento o título e o lema. Así mesmo, incluirase un sobre no que conste no exterior o lema
do traballo e, no seu interior, o nome e enderezo do autor. Nesta edición os gañadores en lingua galega foron Raquel Palomino
González do colexio María Inmaculada de Vigo, e en segundo lugar Xavier Gil Gardón do Instituto Lagoa de Antela de Xinzo
da Limia.
Referencias varias:
- A. I., “Raquel Palomino y Luís Fraga, ganadores de los Premios Repsol”, El Correo Gallego, “Santiago”, 21 xuño 2001, p.
29.
Dá conta da entrega de premios aos gañadores en Santiago de Compostela, presidida polo Conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria, Celso Currás, de quen recolle as declaracións nas que animaba aos rapaces a seguir lendo e

escribindo. Sinala tamén os persoeiros presentes no acto e os nomes dos gañadores tanto na categoría de lingua galega como
castelá.
- Lois Fernández, “A un paso del Nobel”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago. O espello”, 21 xuño 2001, p. 20.
Ademais de facer referencia a outros actos sociais celebrados en Santiago, tamén dá conta da entrega de premios aludindo á alta
participación, a contía dos premios e a presencia no acto de numerosas autoridades.

XIVº Premio de narracións xuvenís “Rúa Nova”
Premio de creación literaria convocado pola Biblioteca Nova 33 e a Fundación Caixa Galicia. Establécese un primeiro premio e
accésit para traballos presentados en lingua castelá e un primeiro premio e accésit para traballos presentados en lingua galega
por autores que non cumprisen 18 anos o día 2 de abril de 2002. Cada un dos dous primeiros premios constará dunha dotación
económica de 250.000 ptas. e a publicación do texto na colección “Nova 33” que a Fundación coedita coa editorial Ir Indo.
Estes traballos poden ter unha extensión de 25 a 125 folios, mecanografados a dobre espacio, e deben presentarse baixo plica,
por quintuplicado, facendo constar o nome, o enderezo e o teléfono, así como fotocopia do DNI ou do libro de familia, na
Biblioteca Nova 33 (Rúa Nova 33-2º 15705 Santiago, Apartado de Correos, 637, 15780 Santiago) ou en calquera das oficinas
de Obras Sociais de Caixa Galicia. O prazo de presentación nesta convocatoria amplíase ata o 1 de marzo de 2002 e o dictame
do xurado darase a coñecer o día 2 de abril dese mesmo ano, e poderá declarar deserto calquera dos premios no caso de
considerar insuficiente a calidade dos traballos presentados.

Referencias varias:
- AFA, “Promesas literarias”, O Correo Galego, “AFA”, 24 febreiro 2001, p. 35.

Recóllese o nome dos galardoados na edición anterior xunto coas súas obras, entre as que salienta A princesa velada da
compostelá Raquel Campos, que trata a historia do reino de Galicia recreando a vida dunha princesa visigoda, dun príncipe
vándalo e dunha raíña sueva. Cítanse os nomes dos membros da mesa que presidiron a entrega dos premios, entre os que
estaban o xerente da Fundación Caixa Galicia, X. M. Touriñán, a vicerrectora de estudiantes da USC, Blanca-Ana Roig e o
colaborador de El Correo Gallego, Xavier Senín. Ademais, recóllense tamén as palabras de apoio que todos eles tiveron para a
literatura infantil e xuvenil.
Xosé María Palmeiro, “Caixa Galicia entregó sus premios de literatura infantil”, La Voz de Galicia, 24 febreiro 2001,
7.
Alude ao acto de entrega deste premio da Fundación Caixa Galicia, e destaca que o XIIIº Premio de Narracións Xuvenís lle foi
outorgado á rioxana Elena Ojer Armendáriz. Dá conta de que o xurado valorou 16 orixinais en castelán e 13 en galego, entre os
que obtiveron mención especial Bianca Cid, da Coruña e Raquel Campos, de Santiago. Recolle algúns dos nomes dos asistentes
á velada literaria como Blanca-Ana Roig Rechou, presidenta da Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, Xavier Senín,
que se estreaba como presidente da Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil, así como o propio director xeral da
Fundación, X. M. Touriñán, que gabou o labor da biblioteca Rúa Nova, 33. Ademais, nunha columna á marxe ofrécese unha
pequena entrevista coa premiada Elena Ojer.

Vº Certame de poesía xuvenil “Tanxedoira”
Convócao a Asociación cultural e xuvenil Tanxedoira e establece tres categorías: A), para menores de 14
anos; B), entre 15 e 18 anos; e C), entre 19 e 25 anos. Terase en conta a idade que o participante teña ou
cumpra o 23 de abril de 2001. Os traballos, en lingua galega ou española, son de temática libre e cada
participante só pode presentar un en cada idioma. Os poemas, orixinais, inéditos e non premiados
anteriormente, medirán un mínimo de 30 versos e un máximo de 50. Estarán escritos á máquina ou
ordenador, a dobre espacio, en tamaño folio e entregaranse por quintuplicado nun sobre pechado, que
conteña no exterior o título da obra, un lema ou pseudónimo, e a idade do participante. Xunto a este,
presentarase outro sobre pequeno e pechado, no que se deben incluír os datos do autor e, para os maiores
de 19 anos, a fotocopia do DNI. A entrega farase no local da asociación convocante (R/ Miguel González
Garcés, Mercado municipal de Elviña, 15008 A Coruña). O premio consistirá nunha escultura da
ceramista coruñesa Susana González, que é unha alegoría da Asociación Tanxedoira. O xurado estará
composto por destacadas personalidades do mundo da cultura e por directivos e socios da Asociacion
Tanxedoira. Na segunda quincena de abril farase pública a composición do xurado e os traballos
premiados. A entrega dos premios farase durante a festa do Día do Libro e a Árbore, que terá lugar a
finais de abril, no local da Asociación Tanxedoira. Neste acto todos os premiados deberán ler
publicamente as súas obras, que tamén poderán ser publicadas na revista da asociación. Nesta quinta
edición, o xurado decidiu premiar na categoría de menores de catorce anos a obra “O Mariñeiro” de
Miguel Suárez; na de quince a dezaoito os gañadores foron Fátima Otero por “A paisaxe de música” e
Milagros Varela por “Bruma de mañanciña”, mentres que na de 19 a 25 anos o

gañador foi Mauricio Fernández por “Alegomixto” e Víctor López recibiu un accésit polo poema en
castelán “Bardo confuso”.

XIIº Certame galego de “Teatro Xuventude 2001”
A Dirección Xeral de Xuventude da Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e
Xuventude, coa colaboración da Dirección Xeral de Promoción Cultural da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo convoca este certame para grupos teatrais non profesionais compostos
por rapazas e rapaces galegos ou residentes en Galicia, que se inclúan dentro dalgunha das seguintes
categorías. Categoría A para grupos de teatro independentes, compostos por persoas non maiores de 30
anos; categoría B para grupos de teatro que se constitúan nos distintos centros de ensino primario e que
agrupen a alumnos de ditos centros; categoría C para os grupos de teatro que se constitúan en centros de
ensino secundario, institutos de bacharelato e centros de formación profesional de Galicia, formados por
alumnos de ditos centros e de idades que non superen os 30 anos; categoría D para grupos de teatro que se
constitúan en escolas e facultades universitarias de Galicia e que as súas idades no superen os 30 anos. As
obras poderán ser de autores galegos, españois ou estranxeiros e poderán presentarse textos orixinais e
nunca premiados en anos anteriores. Cada centro participante só poderá presentar un total de tres obras en
cada categoría. Os participantes deberán enviar un boletín de inscrición, feito para o caso, nun sobre
pechado no que figurará exclusivamente o título da obra que se vai representar; unha fotocopia do DNI ou
libro de familia dos compoñentes do grupo; unha síntese da obra (título, autor, adaptación dos diálogos, se
é o caso) e da posta en escena (número de personaxes, tipo de decorado, vestiario, espacio que se precisa,
etc.); e un vídeo dunha represenación da obra. Os impresos de solicitude, a obra e o sobre pechado
deberán remitirse ao Servicio de Xuventude da Delegacion Provincial da Consellería de Familia e
Promoción do Emprego, Muller e Xuventude da provincia na que residan habitualmente, que poden ser:
R/ Ronda da Muralla, 70,

27003 Lugo; Av. de La Habana, 81 -baixo 32004 Ourense; R/ Durán Loriga, 9 - 1º, 15003 A Coruña; R/ Mª Berdiales 20 entrechán 36203 Vigo. Para a categoría A e D, establécese un primeiro premio de 250.000 ptas., un segundo de 150.000, un
terceiro de 100.000 e, do cuarto ao sexto, de 60.000; mentres que para a categoría B e C, hai un primeiro premio de 200.000
ptas., un segundo de 100.000, un terceiro de 75.000 e, do cuarto ao sexto, de 50.000. Tamén se outorga un premio especial de
1.000.000 ptas. para a mellor representación feita en galego e unha serie de diversas axudas por distintos conceptos. Á
convocatoria do ano 2001 concorreron 150 obras, fronte ás 88 da pasada edición, sendo representadas aquelas que chegaron á
fase final. Os gañadores nas diferentes categorías foron: na categoría A Paparota Teatro, da Asociación cultural A Bufarda da
Coruña con Novecento; en segundo lugar premiouse a Lohengrin por A batea perdida, logo a Palimoco de Lugo por
Sopapasaloben, a Falcatrueiros de Monterroso por As criadas e o sexto foi para o grupo BATA coa peza Unha historia sen
principio nen fin. Na categoría B foi gañador o grupo de teatro do colexio Grande Obra de Atocha coa peza La alegría de la
huerta, seguido de Novo Títere do Colexio Fingoi de Lugo por Sueño de una noche de verano, o Colexio Illa Verde de Lugo
por Os comediantes, o CEIP Os Tilos de Teo con Pasaba por aquí, o CEIP Arcebispo Xelmírez por Apoteose e o CEIP
Montemaior de Ordes por A ratiña fachendosa. Na categoría C levaron o primeiro premio o grupo Tranghallada formado polos
alumnos do Instituto Val Miñor de Nigrán con As vodas de Fígaro, mentres que o segundo foi para o grupo da Coruña Sardiña
coa peza O sorteo de Cásina. Na categoría D quedou deserto o primeiro e o sexto premio, acadando o segundo Xerigonza da
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Vigo pola interpretación de Arsénico, seguido por Apeirón
Teatro da Universidade de Santiago coa peza Luces baixo a area. Ademais destes galardóns nas diferentes categorías o xurado
decidiu conceder ás agrupacións seleccionadas bolsas de axuda de 50.000 ptas. e un diploma acreditativo.

Iº Certame de “Teatro Afeccionado do Grove”
Organizado pola Asociación Cultural Xuvenil Enxebre, coa colaboración da Concellería de Cultura do Grove e a Consellería de
Cultura da Xunta de Galicia, no que un xurado visualizou as obras presentadas a concurso e que posteriormente foron
representadas entre o sábado 22 e o domingo 30 de decembro. O primeiro grupo participante foi Amigos do Marcial de Allariz
coa obra Dous lances de Castelao que actuaron o sábado 22; o domingo 23 fixérono as Mulleres de Moaña con A Casa de
Bernarda Alba; o mércores 26 foi o grupo Bachargal de Teatro da Estrada con Un millón de vacas; o xoves 27 foi o turno de
Tirinautas con Un domingo de picnic, seguido o venres 28 de Teatro de Refaixo do Grove con Un refuxio para Celestina, o
sábada 29 actuou Tauge Teatro Clámide con La tía de Carlos e finalmente pechouse o certame coa actuación do grupo anfitrión
Enxebre con Historias peregrinas.
Referencias varias:
-A. R., “O Grove continúa con su programación cultural navideña”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra//Sanxenxo/Salnés”, 23
decembro 2001, p. 17.
Faise eco das actividades culturais que o Concello do Grove está desenvolvendo con motivo das festas de Nadal, e entre as que
salienta a celebración deste certame, anunciando algunhas das representacións previstas. Tamén recolle as

palabras do presidente da asociación organizadora nas que fala das dificultades para a celebración deste evento e o apoio
recibido de diferentes institucións.
-A. R., “El teatro será el principal protagonista en Sanxenxo y O Grove”, Diario de Pontevedra, 22 decembro 2001, p.
25. Ver Vª Mostra de teatro afeccionado galego de Sanxenxo no apartado III. 4. 1 deste
Informe.

VIº Certame de “Teatro Intercentros” de Santiago de Compostela
Certame organizado pola Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística de Santiago coa colaboración do
Departamento Municipal de Educación do Concello santiagués no que participan alumnos de institutos de Santiago e comarca.
Nesta edición o certame celebrouse entre o 23 e o 27 de abril nos Institutos Rosalía de Castro e Xelmírez I de Compostela, e a
obra gañadora representouse o día 7 de maio no Teatro Principal. Nel participaron dez grupos de teatro dos Institutos Rosalía de
Castro coas pezas Aquí chove como fóra e Matar e rañar, todo é comezar; o Antonio Fraguas con Amor de Perlimplín con
Belisa no seu xardín e Historia de dona Alda e a Condesiña; o das Fontiñas con ¡E vai de xustiza!; o Xelmírez I con Un día na
gloria, o Xelmírez II con Supertodo; o de Sar con Fas e Nefas. O castelo enmeigado; o Eduardo Pondal con Os xustos; e o de
Pontepedriña con A desaparición, ademais do Instituto de Ames con O soño dunha noite de verán e o de Bembribe coa peza O
consultorio de Madame Cecilia. O xurado serán os alumnos de vinte centros que acudan ás representacións. O premio é para
todos os grupos participantes igual, a excepción do gañador absoluto que ten como premio a representación no Teatro Principal
de Santiago de Compostela.

Iº Certame de investigación e creación literaria “Terra de Melide ”
Convocado por primeira vez leva a denominación que os membros do Grupo Nós lle deron ao traballo de investigación que
publicaron en 1933 e que abranguía os máis diversos aspectos desta comarca, dende a arqueoloxía, pasando pola xeografía ou
os estudios históricos. Está organizado pola comisión de estudios e publicacións do Padroado de Cultura e Deportes de Melide
e nace coa intención de premiar os traballos de poesía, relatos curtos, novelas e traballos de investigación dos veciños
melidenses. Conta cunha dotación total de 750.000 ptas. que se reparten como segue por modalidades: para poesía un premio de
75.000 ptas. na categoría xuvenil e 100.000 na de adultos, o mesmo que nas de relato curto, mentres que o premio á mellor
novela e mellor traballo de investigación será de 200.000 ptas. cada un. Fixouse a data do 7 de xuño para a entrega de premios
como conmemoración da publicación da obra do Grupo Nós e o 17 de maio como presentación das bases, mentres que a
entrega dos traballos realizarase antes do 31 de xullo. O fallo do xurado, composto por Xosé Vázquez Pintor, Inmaculada
López Silva, Xosé Antonio Neira Cruz, Henrique Harguindey Banet e Ramón Fraga García emitirase a mediados de novembro.
Nesta primeira edición os gañadores das distintas modalidades foron os seguintes: Xesús Lois Mariño López coa novela Xuízo
final sobre Val Abiso, Luis Maças Lôpez co poemario Abjecçom apreto e branco, Daniel Asorey Vidal e Mª Amparo Buján
polos relatos curtos O perfecto sorriso dun arcanxo,e Tarde-noite de verán con Ameliña, para adultos e público infantil,
respectivamente. Na categoría de poesía infanti-xuvenil a obra gañadora foi Papuxa de Loreley Piñeiro e na modalidade de
ensaio o galardón quedou deserto.

Referencias varias:
- Xosé García, “Melide incentivará a creación poética e os traballos de investigación dos veciños”, La Voz de Galicia, 26 abril
2001, p. 15.
Anuncia a presentación das bases do Certame de Investigación e Creación Literaria “Terra de Melide”, que veñen de ser
sentadas pola comisión de estudios e publicacións do Padroado de Cultura e Deportes de Melide, co que se pretende incentivar
a creación literaria e a investigación. Así mesmo, explica como xurdiu este certame que tomou o seu nome da obra de
investigación homónima realizada a principios de século polos membros da Xeración Nós.
- Xosé García, “O xurado do certame literario ‘Terra de Melide’ inicia as súas xuntanzas”, La Voz de Galicia, 14 agosto 2001,
p. 10.
Comézase comentando a elección dos membros do xurado que fallarán o premio do “I Certame de Investigación e Creación
Literaria Terra de Melide”. Faise referencia, así mesmo, á información referida aos criterios de evaluación e ao número de
traballos presentados. Finalmente, recóllense as palabras de Xoaquín Vázquez, coordenador da comisión de estudios e
publicacións, nas que alude á grande aceptación do certame.

- Ánxeles V. Mejuto, “El premio del primer certamen literario ‘Terra de Melide’ se fallará este viernes”, El Progreso,
“Comarcas”, 6 novembro 2001, p. 18.

Dáse conta de que o xurado que decidirá estes premios dará a coñecer os gañadores o mesmo día do seu fallo. A propósito da
súa composición indícase que serán cinco persoas , algúns deles críticos e outros gañadores de importantes premios literarios.
Sublíñase ademais que a este concurso se presentaron 64 obras das distintas modalidades.
-M. M. O., “El Ayuntamiento de Melide fallará el viernes su certamen literario”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 6
novembro 2001, p. 32.
Anúnciase o fallo dos premios desta primeira edición e destácase a ampla variedade de xéneros que teñen cabida neste
concurso. Ademais disto dáse conta de que a Asociación Ánxel Casal de Arzúa organiza unha semana de maxia e teatro e
indícanse os títulos das obras que se representarán.
-Xosé García, “O certame literario Terra de Melide xa ten os seus primeiros finalistas”, La Voz de Galicia, “MelideBarcalaXallas”, 6 novembro 2001, p. 14
Ofrece os títulos das obras finalistas deste certame nas categorías de novela, relato infantil e xuvenil e relato para adultos,
indicando logo que o xurado dará a coñecer o fallo o día 24.

- Xosé García, “Xuízo final sobre Val Abiso’ gaña o premio de novela do certame Terra de Melide”, La Voz de Galicia, “SarMelide”, 10 novembro 2001, p. 12.
Nomea aos gañadores deste certame indicando os títulos das súas obras e destacando que algúns dos participantes non son da
comarca. Dá conta tamén da composición do xurado e indica que os galardoados recibirán o seu premio o 30 de novembro.

-O. R. E., “A novela o ‘Xuízo final sobre Val Abiso’ gaña o premio literario Terra de Melide”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 10 novembro 2001, p. 30.
Apunta os nomes dos gañadores deste concurso e os títulos das súas obras, escollidas entre as 64 presentadas ás seis
modalidades coas que conta o concurso. Así mesmo indica que destas as que recibiron máis obras foron as de poesía e relato
curto, e a que menos a de ensaio, que quedou deserta. Dáse conta ademais de que esta primeira edición foi todo un éxito e que o
seu fallo farase público o 7 de xuño de 2002, coincidindo coa data de saída do prelo en 1933 do volume que dá nome a este
certame.
- X. G., “O municipio de Melide otorga os premios do certame literario”, La Voz de Galicia, “Arzúa-Melide-Xallas”, 30
novembro 2001, p. 14.

Dá conta de que o Padroado de Cultura e Deportes de Melide ten previsto un acto de entrega destes premios no que tamén se
aproveitará para inaugurar unha exposición pictórica e fotográfica, e onde haberá tamén unha actuación musical.
- Xosé García, “Melide vestiuse de gala para entregar os premios do seu certame literario”, La Voz de Galicia, “ArzúaMelide”, 2 decembro 2001, p. 12.
Fai referencia ao acto de entrega destes premios de investigación e creación literaria, do que se indica que se pretende converter
nun dos mellores certames literarios de Galicia. Para isto indícanse xa algúns dos posíbeis cambios como o de esteblecer menos
categorías e aumentar así a dotación económica. Danse os nomes dos gañadores e os títulos das súas obras e finalmente indícase
que esta gala rematou cun concerto de música clásica.
- Xosé García, “Ser labrego é a miña auténtica vocación”, La Voz de Galicia, “Santiago. El cronómetro”, 28 decembro 2001, p.
2.

Entrevista co gañador do premio de novela Terra de Melide, Xesús Lois Mariño, un carteiro de 36 anos que se mostra
entusiasmado pola literatura. Fala da influencia da súa profesión nos seus escritos, do contacto coa xente e como este se

reflicte na obra gañadora, “Xuízo final sobre Val Abiso”, aludindo tamén ao seu gusto por vivir na aldea e o cariño que o une á
cidade de Santiago.

Premio de poesía, relato curto, teatro, traducción e investigación da “Universidade de Vigo”
Convocados pola Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo co patrocinio da Dirección Xeral de Política
Lingüística para todos os alumnos desta institución. Os traballos, que deben estar escritos en galego normativo e ser inéditos,
presentaranse no rexistro da Universidade de Vigo, titulados, mecanografados e por cuadruplicado, xunto cun sobre pechado
cos datos do autor. A extensión para a modalidade de poesía será de entre 100 e 150 versos, para a de relato de 8 a 12 folios,
para teatro 20 folios, e para traducción entre 8 e 20 páxinas. A contía dos premios ascende a
125.000 ptas. (750 euros) para o gañador e concédense dous accésits de 30.000 ptas. (180 euros) para cada unha das
modalidades. Os traballos serán publicados pola Universidade de Vigo. Nesta edición o prazo de admisión de traballos
pechouse o 30 de abril e o xurado, formado por Óscar Rubiños López, presidente, Manuel Bragado Rodríguez, Xosé Sánchez
Puga, Manuel Santiago Fernández, Anxo Angueira, Manuel Vieites García, María Reimóndez Meilán, Ana Luna Alonso e
Anxo M. Lorenzo Suárez, que actuou como secretario con voz pero sen voto, tomou a súa decisión o 14 de maio. Na
modalidade de poesía o primeiro premio foi para Daniel Landesa Porras por “Ga llaeccia”, o primeiro accésit para Pilar
Fernández Iglesias por “O tempo máis turbado” e o segundo para Miguel Martínez López por “Unidade de coidados
intensivos”. Ademais o xurado recomendou por unanimidade a publicación do orixinal titulado “O vento e a lúa” de Lucía
Novas Garrido. O primeiro premio de relato curto recaeu en Daniel González Vázquez por “A ánfora”, o primeiro accésit en
Virxilio Rodríguez Vázquez por “Uppercut”, e o segundo en Moisés García González por “Un paseo a cabalo”. En canto ao
teatro, “Perante o espello” de Iván Fernández Diéguez conseguiu o primeiro premio, “A vida é teatro” de Daniel Landesa
Porras, o primiero accésit, e “Retrato dunha parroquia” de Gonzalo Iglesias

Iglesias, o segundo accésit. Por último, na modalidade de traducción, o primeiro premio foi para “Aceite de can”, presentado
por Moisés Rodríguez Barcia, quen tamén se fixo co primeiro accésit por “O cheiro do demo”, mentres que o segundo foi para
Ana Giráldez Mínguez por “A xactancia de Olivier”.

VIº Premio de relato curto “Varela Buxán”
O Concello de Lalín organiza este premio que conta coas seguintes categorías e premios: A) de 12 a 14 anos, cun premio de 20.000
ptas. e dous accésits de 5.000 ptas.; e B) de 15 a 18 anos, cun premio de 25.000 ptas. e dous accésits de 5.000 ptas. Os traballos de tema
libre deberán estar escritos en galego, cun mínimo de 3 follas e un máximo de 10, mecanografadas a dobre espacio por unha cara. Irán
firmados con pseudónimo e, nun sobre cerrado, aparecerán os datos do autor e fotocopia do DNI. Entregaranse na Biblioteca Municipal
do Concello (Praza do Concello, s/n. 36500 Lalín). O dictame farase público o 17 de maio, coincidindo coa presentación do libro dos
gañadores do V premio. Nesta edición

o prazo para entregar os orixinais rematou o 27 de abril e o xurado estivo composto por Román Rodríguez González, que actuou
como presidente sen voto, Cristina González Teijeiro, David Otero, Xurxo Melchor Carrera e Damián S. Payo Cangado, este
último secretario sen voto. Na modalidade A o primeiro premio foi para Débora Pichel Rois por “Atrapados en Exipto”,
quedando finalistas nesta categoría Isabel Rodríguez Reboredo por “O home da noite” e Ana Pedrouzo Fariña por “O misterio
da adopción”. Houbo ademais tres mencións que foron para Alba Taboada Baliño por “Toleadas e agarimos andan no camiño”,
para Laura Galego Vázquez por “Encontro coa vida” e para Yanira Fernández Troitiño por “O encontro”. Dentro da modalidade
B o primeiro premio recaeu en Raquel González Borrajo por “Simplemente realidade”, a primeira finalista foi Mª Pilar Vence
Santorum por “De como e por qué matei o meu amigo Ero”, e a segunda finalista Vanessa Loureiro Fernández por “A decisión
da fala”. As mencións desta categoría recaeron en Sara Arias García por “Cousas”, Iago Mouriño Román por “Sociedade
anónima” e Iago Payo Froiz por “Déixame en paz”.

XIº Certame de contos da “Vila de Pontedeume”
Co gallo do Día das Letras Galegas, o Concello de Pontedeume organiza este certame, destinado a estudiantes de BUP, 2º ciclo
de ESO, Bacharelato, COU e FP. Os traballos, que deberán ser en galego, terán unha extensión de entre 4 e 6 folios e
entregaranse no Rexistro Xeral do Concello de Pontedeume (R/Real, 13, 15600 Pontedeume-A Coruña). Os premios son de
50.000, 20.000 e 15.000 ptas. O dictame coñecerase o 17 de maio. Nesta décimo primeira edición o xurado composto por
Agustín Fernández Paz, en calidade de presidente, Lucía Allegue, Rosario Castro Casás e Esther Leira Penabad outorgou o
primeiro premio a Francisco Manuel Castiñeira Romar polo conto titulado “22”, o segundo a Ana Isabel Cabido Quintas por
“Escoitei unha parola vasta, espesa, continua e seguida, e dixen...”, e o terceiro a Clara Rodríguez Cordeiro por “Porque me
encanta escoitar o teu silencio”. Ademais o xurado, debido á calidade dos relatos presentados concedeu dúas mencións
especiais, unha a Eva María Rodríguez Álvarez por “Estrago” e outra a Tania Ruano Iglesias por “O futuro de soñar é soñarei”.

Iº Certame literario “Voces da Terra”
Organizado por primeira vez vén da man dos Comités Abertos de Facultade en colaboración coa editorial Letras de Cal e conta
con dúas categorías, unha de poesía e outra de relato curto. Os premios consisten na publicación das obras na editorial
colaboradora. O propósito do certame é estimular a normalización lingüística e promocionar os traballos de novos escritores,
que deberán presentalos antes do 8 de xuño e deberán ser remitidos á Facultade de Filoloxía da Universidade de Compostela ao
coidado dos CAF. O xurado está formado por Carlos Quiroga, Elías Torres e Dolores Vilavedra, entre outras persoas vinculadas
ao estudio da literatura e da lingua galega.

Referencias varias:
- Afa, “Certame literario de poesía e relato curto “Vozes da Terra”, O Correo Galego, “AFA”, 2 xuño 2001, p. 35.
Dá conta da convocatoria do I Certame Literario de Poesía e Relato Curto “Vozes da Terra”, organizado polos Comités Abertos
de Facultade en colaboración coa editorial Letras de Cal. Sinala que o seu propósito é estimular a normalización da cultura e da
lingua galega e de promocionar a obra de novos escritores, que verán premiado o seu esforzo coa publicación das obras
gañadoras na editorial organizadora do concurso.

IXº Concurso literario “Xaime Isla Couto” de narrativa e poesía
Organizado polo Concello de Poio e as asociacións SCD de Raxó, Samieira, Vides Novas, Boureante e Ateneo Corredoira.
Poden participar todos os alumnos dos distintos centros escolares do municipio de Poio en idades comprendidas entre 6 e 25
anos, que en edicións anteriores se limitaba aos 18 anos. As modalidades do concurso son relato curto ou conto e poesía e o seu
contido pode estenderse ata un máximo de catro carillas de folio A-4. Os premios consisten nun obsequio, nun diploma e un
vale de 5000 ptas. para compra de material escolar en cada categoría. O xurado está composto polo Concelleiro de Cultura, un
representante de cada entidade cultural e mais Xaime Isla que ademais de presidir é a persoa que dá nome ao concurso. Na
edición de 2001, o fallo do xurado foi no mes de abril e o acto de entrega tivo lugar na confraría de Raxó coincidindo co Día
das Letras Galegas. Os gañadores das diferentes modalidades foron: no grupo A, correspondente a poesía de 6 a 8 anos, Tamara
Andrés, e na de relato Carla Piñeiro; no grupo B, correspondente a nenos de entre 9 e 11 anos, en poesía gañou Débora
Magdalena Martínez e en relato Xoán Carlos Carballa Rosales; no grupo C, de 12 a 13 anos, en poesía resultou galardoada
Beatriz Graña Moldes e en relato Paula Piñeiro; no grupo D, de 14 a 15 anos, premiouse en poesía a Pablo Argibay Portela,
quedando deserto tanto a modalidade de prosa desta categoría coma as dúas da E, para rapaces de entre 16 a 18 anos. No recén
estreado grupo F, de 18 a 25 anos, os gañadores foron en poesía Daniel Salgado e en relato Emma Pedreira.

Referencias varias:

- Álvaro Agulla, “Os colexios de Marín e Bueu celebran as Letras Galegas con festivais”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 17
maio 2001, p. 64.
Ver VIº Premio de poesía “Johán Carballeira”, no apartado X. 2 deste Informe.
-Ángel G. Carragal, “El Consello de Cultura falló los premios del IX concurso literario “Xaime Isla”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra/Poio”, 24 abril 2001, p. 20.
Ademais de ofrecer a relación dos membros do xurado, relaciona pormenorizadamente todos e cada un dos premiados nas
diferentes categorías.
- M. Izaguirre, “Os premios do ‘Xaime Isla’ centran a celebración do día adicado á lingua no municipio de Poio”, Diario de
Pontevedra, “Cultura”, 18 maio 2001, p. 63.
Fai memoria do acto de entrega dos premios do concurso literario, que este ano acadou a súa novena edición, “Xaime Isla
Couto”, no que participou Iolanda Galanes, profesora da Universidade de Santiago de Compostela, quen salientou o número e a
calidade dos traballos que optaban ao galardón e presentou a ponencia introductoria á entrega de premios na que ela mesma e o
presidente do xurado, Xaime Isla, comentaron diferentes aspectos da vida e obra do escritor e

lexicógafo Eladio Rodríguez González. Así mesmo, inclúese a nómina dos premiados no mencionado concurso que recolleron
o premio no salón da confradía de pescadores de Raxó, no municipio de Poio.

Premio Literario para “Xente Miúda”
Por segunda vez a biblioteca pública López Cortón de Cedeira convoca os “Contos de Inverno e Nadal”. Hai dúas categorías:
unha infantil e outra para estudiantes de Educación Primaria e primeiro ciclo de ESO. Na categoría infantil a técnica de
presentación das obras é libre, mentres que na outra categoría o relato debe axustarse á narrativa curta sen exceder os dez folios
mecanografados a dobre espacio. O prazo de presentación dos traballos remata o 4 de xaneiro de 2002, mes no que tamén se
darán a coñecer os premiados con lotes de libros.

Referencias varias:
- Alberto Rúa, “Certámenes literarios y de escaparatismo en Cedeira para celebrar las Navidades”, Diario de Ferrol,
“Ferrolterra”, 8 decembro 2001, p. 23.
Dá conta da convocatoria dos premios de “Contos de Inverno e Nadal” para escolares, explicando as súas bases, e fai referencia
tamén a un concurso de escaparatismo para os locais comerciais do concello.

Premio de Investigación Escolar “Xesús Alonso Montero”

Convócao a Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia. No curso 2000/2001
convocouse a súa segunda edición, que se fallou o 9 de xullo. Máis información na entidade convocante.

Referencias varias:
- Mónica Muíño, “Unha crúa realidade”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 52, “Auria das letras”, agosto 2001, pp. 4041.
Reprodúcese o relato “Unha crúa realidade” co que Mónica Muíño García, alumna de 4º da ESO, obtivo o IIº Premio de
Investigación Escolar “Xesús Alonso Montero” que foi dictaminado o 9 do mes de Santiago de 2001. Nel relátase a historia do
marroquí Soufien Cherraq, inmigrante de 19 anos que chegou a Galicia e que un tío da autora o acolleu para arranxarlle os
papeis, e reflexiónase sobre a situación dos inmigrantes de hoxe en día.

VIIIº Certame de poesía “Xosé Carlos Caneiro Pérez”
Organízao o Concello de Verín e a el poden concorrer todos aqueles que estean matriculados na ESO en calquera dos centros docentes
da comarca de Verín. O poema debe ser orixinal, inédito, escrito en galego á máquina ou en letra lexíbel e o estilo é libre. O traballo
que presente cada centro á fase intercentros do premio irá asinado cun lema e entregarase xunto a un sobre á parte, que conteña no seu
exterior o mesmo lema e no seu interior os datos do autor. A entrega dos traballos efectuarase na Casa do Concello de Verín.
Establécense os seguintes premios para primeiro e segundo da ESO: un primeiro de 15.000 ptas. e lote de libros, un segundo de 10.000
ptas. e lote de libros e un terceiro de

5.000 ptas. e lote de libros. Tamén haberá lote de libros para cada un dos traballos que concorran á fase intercentros e non
acaden algún dos tres primeiros premios e, para cada centro participante, libros para sortear entre os alumnos que concorreran
ao concurso ou para a biblioteca do centro. Nesta oitava edición na que pasaron nove traballos á fase final dentro da modalidade
de 1º ciclo de ESO, o primeiro premio foi para Paula Salgado López, que participou co lema de “O velo negro”; o segundo
recaeu en Víctor Queija Requeijo por “Ó amencer”, e o terceiro en Noemi Alonso por “Unha bágoa no mar”. Por outra banda
na modalidade de 2º ciclo de ESO pasaron seis traballos á fase final, dos cales resultaron gañadores Tamara Fernández Alonso
por “O mundo: mestura de camiños”, en primeiro lugar; David Pérez San Martín por “A morte dunha persoa”, en segundo
lugar; e finalmente, o terceiro premio foi para Noelia García Boo por “Miña naiciña”.

XIVº Certame nacional “Xosé María Pérez Parallé” de poesía Ver XIVº Certame
nacional “Xosé María Pérez Parallé” de poesía, no apartado X. 2. 1 deste Informe.

XI. Literatura medieval

XI. 1. Monografías e libros colectivos
Arbor Aldea, Mariña, O cancioneiro de don Afonso Sanchez. Edición e estudio, III Premio “Dámaso
Alonso” de Investigación Filolóxica, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela,
Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2001, 392 pp. (ISBN: 84-8121951-7).
O cancioneiro de don Afonso Sanchez. Edición e estudio aborda a edición crítica e a análise literaria do corpus poético do
trobador portugués don Afonso Sanchez, un dos últimos representantes da tradición lírica galego-portuguesa. Trala
introducción, na que se presenta o estudio no seu conxunto, no capítulo primeiro, titulado “Datos biográficos”, reconstrúese a
personalidade histórica de don Afonso Sanchez a partir da documentación medieval dispoñíbel, das fontes cronísticas, dos
Livros de Linhagens e de diversos estudios históricos sobre a nobreza portuguesa. No capítulo segundo, dedicado á tradición
manuscrita, establécese o corpus poético do autor e descríbese a súa localización nos códices, analizando, así mesmo, a
disposición dos trobadores que se localizan en volta do señor de Albuquerque nas dúas

seccións dos cancioneiros, amor e amigo, nas que se copiou a súa obra. No capítulo cuarto, “Textos”, que está precedido polo
dedicado aos “Criterios de edición”, proporciónase a lectura de cada unha das cantigas, que vai acompañada polos aparatos
críticos correspondentes. Achéganse, ademais, diversos datos relativos aos textos, entre eles a indicación do lugar que a cantiga
ocupa nos manuscritos, noticia das edicións anteriores e análise das notas e apostilas coloccianas que a acompañan nos códices,
e realízase, así mesmo, un breve comentario métrico, retórico e literario da composición. A seguir preséntanse as “Notas”, nas
que se comentan as variantes de lectura dos editores precedentes da cantiga e as emendas que se introduciron no texto no curso
da edición. Neste apartado inclúense, ademais, todos os comentarios de orde lingüística, literaria ou formal necesarios para o
correcto entendemento dos textos. O volume complétase, finalmente, cun capítulo quinto, no que, baixo o título “Apéndice”, se
recolle un glosario, un índice de rimas e unha táboa de concordancias dos textos nos manuscritos e nas edicións precedentes, cun
apartado dedicado á reproducción dos manuscritos que transmitiron o corpus poético do trobador (capítulo sexto) e cunha ampla
selección bibliográfica (capítulo sétimo e último).

Referencias varias:
- C. d. U., “Mariña Arbor afonda no cancioneiro do trobador portugués Afonso Sánchez”, O Correo Galego, “O Correo da
Universidade”, 28 novembro 2001, p. 3.

Dáse conta da presentación do libro O cancioneiro de don Afonso Sánchez a cargo de Mariña Arbor. Tamén se comentan os mo
tivos que levaron a editora a estudiar a obra deste autor medieval. Asemade destácase o análise biográfico deste trobador e a
fixación dos seus textos dentro deste volume. Logo menciónanse as fontes empregadas neste traballo. Termínase destacando o
pulo que están a adquirir os estudios da lírica medieval na actualidade.

García, Xosé Lois, Os trobadores das terras de Chantada, debuxos de Lívio de Moraes, Sada-A Coruña:
Ediciós do Castro, col. ensaio/filoloxía, 2001, 66 pp. (ISBN:84-8485-025-0).
Colectánea de artigos publicados polo autor en diversos xornais que focan a figura e a producción lírica de diversos autores
medievais, todos eles vinculados ás terras de Chantada. En concreto, os catro primeiros textos, “Airas Moniz de Asma, o
precursor” (pp. 9-16), “O amor: gozo e sofrimento do trovador Diego Moniz” (pp. 19-25), “Fernán Páez de Talamancos,
trovador e señor do Alto Asma” (pp. 29-37) e “Interpretacións sobre o trovador Xohan de Requeixo” (pp. 41-56), conteñen unha
breve achega ás biografías dos autores mencionados, ademais dun sucinto comentario sobre a súa obra; o capítulo que pecha o
libro, “A Ermida do Faro nunha cantiga de Alfonso X o Sabio” (pp. 59-66), busca localizar a acción narrada na cantiga 317 da
colección marial de Alfonso X no monte Faro, apoiándose na difusión de lendas similares na oralidade do contorno. Cada
capítulo vai acompañado pola reproducción das cantigas obxecto de comentario e ilustrado con debuxos de Lívio de Moraes.

Gutiérrez García, Santiago e Pilar Lorenzo Gradín, A literatura artúrica en Galicia e Portugal na Idade
Media, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións, col.
Biblioteca de Divulgación, serie Galicia, nº 25, 2001, 246 pp. (ISBN: 84-8121882-0).
O presente volume ofrece unha visión de conxunto sobre a difusión da materia de Bretaña pola Península Ibérica, partindo dos
testemuños que ofrecen as literaturas medievais galega e portuguesa. A obra estructúrase en dez capítulos, agrupábeis en dous
grandes bloques: os tres primeiros –Orixe e desenvolvemento da literatura artúrica, A difusión da literatura artúrica na
Península Ibérica e A transmisión da literatura artúrica en Galicia e Portugal– abordan cuestións relacionadas co proceso de
recepción da materia bretona, dende os primeiros textos conservados, compostos na Gran Bretaña altomedieval, ata a súa
aclimatación en terras hispánicas. O segundo bloque, constituído polos capítulos IV a V, repasa os diferentes testemuños galegoportugueses conservados; neles estúdianse, sucesivamente, as obras historiográficas –o Livro de Linhagens do conde don Pedro
de Barcelos e a Crónica de 1404–, no capítulo IV; as mencións contidas nas líricas profana e relixiosa, nos capítulos V e VI –o
segundo deles dedicado ós Lais de Bretanha–; os textos do ciclo da Post-Vulgata –o José de Arimateia, o fragmento do Livro de
Merlin e a Demanda do Santo Graal–, nos capítulos VII, VIII e IX; e, finalmente, o fragmento do Livro de Tristan, no X. O
libro inclúe, ademais dun capítulo conclusivo, no que se recolle un esquema explicativo dos ciclos en prosa franceses e dos seus
descendentes textuais

galego-portugueses, reproduccións fotográficas con gravados das obras estudiadas, unha escolma de textos e unha bibliografía
selecta.

Morán Fraga, César, Antoloxía da lírica medieval, A Coruña/Vigo: La Voz de Galicia/Edicións Xerais
de Galicia, col. Biblioteca Galega 120, nº1, 2001, 94 pp. (ISBN de La Voz de Galicia: 8488254-71-7)
(ISBN de Edicións Xerais de Galicia: 84-8302-728-3).
Breve antoloxía de lírica galego-portuguesa, tanto profana coma relixiosa, e da denominada escola galego-castelá, que vai
precedida por una nota introductoria na que se achegan datos xerais sobre o cultivo literario do galego-portugués na Idade
Media, sobre os xéneros poéticos medievais, sobre a música que acompañaba os textos e sobre as dificultades que aínda
persisten no coñecemento dos autores. As cantigas seleccionadas, da autoría de Alfonso X, Airas Nunez, don Denis,
Fernand’Esquio, Johan Airas de Santiago, Johan Garcia de Guilhade, Martin Codax, Mendinho, Nuno Fernandez Torneol, Pai
Gomez Charinho, Pero da Ponte, Pero Meogo, Macias, Garci Ferrandes de Jerena e Alfonso Alvarez de Villasandino, están
precedidas por unha ficha que contén unha breve nota biográfica para cada autor.

Lorenzo Gradín, Pilar e José António Souto Cabo (coords.), Livro de Tristan e Libro de Merlin. Estudio,
edición, notas e glosario, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades/Xunta de Galcia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de
Política Lingüística), 2001, 287 pp. (ISBN: 84-453-3047-0).
Primeira publicación do proxecto Prosa Literaria Galega Medieval, que contempla a edición e estudio do fragmento do Livro
de Tristan, traducción do Tristan en prose levada a cabo en Galicia cara á segunda metade do século XIV, e do fragmento do
Livro de Merlin portugués, datado na mesma época. O volume ábrese cun estudio introductorio, desglosado en dous capítulos,
A materia de Bretaña no occidente peninsular e Nota lingüística, nos que se abordan, respectivamente, o proceso de formación
da materia bretona e da súa transmisión e difusión tanto en Galicia coma no conxunto da Península Ibérica, e o estudio
lingüístico dos textos, nos planos gráfico, fonético, morfolóxico e sintáctico, estudio que contribúe a situar xeográfica e
cronoloxicamente as versións do Tristan e do Merlin. A parte central do libro constitúena as edicións dos fragmentos, que van
precedidas polos correspondentes Criterios de edición. Para ambos textos proporciónase unha edición paleográfica e unha
segunda edición, crítica, que están acompañadas polas notas filolóxicas e polos comentarios léxicos, literarios ou textuais
considerados pertinentes para a correcta hermenéutica dos textos e para a súa inserción na tradición literaria da que forman
parte. Cada un dos fragmentos conta, ademais, cun estudio literario propio, O Livro de Tristan na transmisión da materia
tristaniana e o Livro de Merlin portugués no seu contexto literario, no que, partindo das fontes francesas, se tenta establecer a
canle que permitiu a chegada dos romans

de oïl ao noroeste ibérico, ademais de dar conta da orixinalidade dos textos obxecto de estudio. Asemade, para cada relato,
proporciónase un Apéndice, no que se insiren os fragmentos do Tristan en prose (manuscritos A e Z) e da Suite du Merlin que
serviron de base para a elaboración dos textos editados. A análise dos fragmentos complétase cun Índice de personaxes e
lugares, que se organiza a modo de diccionario e que ofrece as claves interpretativas das figuras e espacios mencionados tanto
no Livro de Tristan como no Livro de Merlin. O glosario remisivo cos vocábulos documentados en ambos relatos e o capítulo
dedicado á bibliografía completan o volume.

Recensión:
-M. Q. S., “A materia de Bretaña en Galicia e Portugal”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 82, 24 xuño 2001, p. 4.

Reflexiona sobre a importancia da “materia de Bretaña” dentro da literatura galega a través do tempo, feito que provocou o
interese de numerosos estudiosos, entre os que cita a Santiago Gutiérrez García, coa obra Merlín e a súa historia. No eido dos
estudios medievalísticos, salienta o proxecto Arquivo Galicia Medieval, desenvolvido no CIRP, e dentro del a edición do Livro
de Tristán e Livro de Merlín, obra da que nomea os investigadores, describe a estructura e sintetiza o contido.

- Moisés Rodríguez Barcia, “Por terras artúricas”, Guía dos libros novos, nº 30, xuño 2001, p. 26. Ver Troyes, Chrétien de,
Lanzarote ou o Cabaleiro da Carreta (Lancelot ou le Chevalier de la Charrete), no apartado
VII. 1. 2 deste Informe.
- Carlos Vieitez, “Livro de Tristan e Isolda e Livro de Merlin”, O Mico, nº 1, “Crítica”, outubro-novembro 2001, pp. 50
51.
Comentario á edición que o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades fixo do clásico da literatura medieval,
onde se salienta o interese do tema, así como, a fácil lectura do libro e o serio estudio lingüístico –“mesmo o mellor do libro”,
segundo Vieitez–. Critícase a excesiva importancia coa que se considera o Camiño de Santiago como vía de comunicación, xa
que, sen negar ese papel, non era exclusiva.

Referencias varias:
- AFA, “Buscando o Graal”, O Correo Galego, “AFA”, 6 abril 2001, p. 33.

Refírese a presentación desta obra no marco do Congreso Internacional sobre Poesía Hispánica Medieval Iberia Cantat e
sublíñase o seu interese para a prosa galega medieval e a importancia dos fragmentos seleccionados. Asemade, descríbese o
proxecto “Arquivo Galicia Medieval”, dirixido por Mercedes Brea, que engloba o de “Prosa Literaria Medieval”, no que se
xestou esta obra.
- Alvarado, “Novas publicacións do Centro Ramón Piñeiro”, La Región, “Sociedad”, 5 maio 2001, p. 59.

Menciona as novas publicacións que acaba de sacar do prelo o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,
entre as que salienta a edición facsimilar do suplemento “El Noroeste” do Diario da Cruña, da man de Luís Alonso Girgado e
Teresa Monteagudo; unha escolma poética de Eladio Rodríguez González, ou o Libro de Tristán e Libro de Merlín, a cargo dun
equipo de investigación coordinado por Pilar Lorenzo e Xosé Antonio Souto.

Oliveira, António Resende de, Aventures i desventures del joglar gallegoportuguès, traducció de Jordi
Cerdà, Barcelona: Columna, Col·lecció La flor inversa, 6, 2001, 127 pp. (ISBN: 84-664-00850).
Análise da actividade do xograr nos distintos espacios xeográficos, culturais e sociais da Península Ibérica e estudio das
transformacións sufridas por esta figura, tradicionalmente ligada á oralidade, durante a época medieval. Constitúe o obxectivo
de Oliveira neste libro, que se desglosa nos capítulos Introducció, Apèndix: textos sobre joglars, Bibliofrafia e Composicions,
trazar “l’evolució de l’estatut del joglar en relació amb les transformacions culturals dels cercles en què es va inserir”,
analizando textos de índole xurídica, relixiosa e poética que informan sobre as actividades deste axente da cultura medieval. Na
Introducció, que se subdivide en tres grandes epígrafes, 1. Arqueologies; 2. Metamorfosis; 3. Atròfies, o historiador portugués
traza a evolución, centrándose no ámbito hispánico, da figura do xograr dende a alta Idade Media ata a segunda metade do
século XIV. Oliveira, neste capítulo introductorio, dedícalle particular coidado ao estudio dos séculos XIII e XIV, período que
marca a consolidación da figura do xograr e a diversificación das súas actividades, no marco da convivencia, no ámbito
especificamente literario, da tradición oral, da lírica dos trobadores e do mester de clerecía. No Apèndix: textos sobre joglars,
recóllense diversos fragmentos, tirados de textos xurídicos e clericais dos séculos XII a XIV, que reflicten a consideración que
sobre o xograr existía na Idade Media e que “permeten reconstruir una imatge nítida del perfil del joglar com a agent cultural en
dos aspectes essencials: els medis i ambients socials que va freqüentar i el de les diferents activitats a què va estar vinculat i la
consideraciò que mereixien”. Finalmente, e despois do capítulo bibliográfico, achégase unha selección de textos, que se inicia
coa célebre Declaratio

de Alfonso X e que contempla diversas cantigas galego-portuguesas, que pretenden ser “una mostra significativa tant de la
producció dels joglars, com del to de les crítiques que els van ser adreçades pel medi trobadoresc”. Culmina este apartado cunha
serie de notas aos textos, nas que se recollen os datos biográficos esenciais para os autores das pezas seleccionadas, así como
cun breve comentario sobre aspectos diversos das composicións.

Oliveira, António Resende de, O trovador galego-português e o seu mundo, Lisboa: Notícias, 2001, 210
pp. (ISBN: 972-46-1286-4).
Colectánea de estudios publicados durante a década dos noventa do século pasado polo historiador luso en diversas revistas, actas de
congresos e volumes colectivos. Estes traballos, que completan o estudio iniciado por Resende de Oliveira en Depois do espectáculo
trovadoresco, buscan, en palabras do autor, “circunscrever mais de perto a canção trovadoresca enquanto fenómeno sociocultural,
definindo e caracterizando os seus diferentes agentes culturais ou os principais momentos da sua evolução, precisando as razões da sua
génese e os seus círculos mais activos, e abordando, enfim, temas mais circunscritos, mas não menos importantes para uma clara
integração histórica deste movimento cultural” (pp. 7-8). Os textos agrúpanse en tres grandes capítulos, que constitúen os núcleos
estructuradores do volume:

I. O chão do canto, reúne catro contributos, Como identificar o trovador (pp. 15-22), A mulher e as origens da cultura
trovadoresca no Ocidente peninsular (pp. 23-34), Afinidades regionais. A casa e o mundo na canção trovadoresca portuguesa
(pp. 35-50) e Arqueologia do mecenato trovadoresco em Portugal (pp. 51-62), que constitúen unha aproximación ao canto
trobadoresco dende unha perspectiva histórica, sociolóxica e de historia das mentalidades. Oliveira subliña a inscrición señorial
da lírica dos trobadores, contemplando os textos, na súa dobre vertente, amorosa e satírica, como a resposta dada pola nobreza
aos cambios que se verificaban no seu interior dende mediados do século XII e que, basicamente, están relacionados co paso
dun sistema de organización cognático a outro agnático e coa aparición das liñaxes. II. Momentos, agrupa este capítulo tres
textos, A caminho da Galiza. Sobre as primeiras composições em galego-português (pp. 65-78), A ocidentalização do canto
trovadoresco galego-português.

Compositores e cortes (pp. 79-95) e A segunda geração de trovadores galego-portugueses: temas, formas e realidades (pp. 97110), nos que se analizan as coordenadas históricas, xeográficas e cronolóxicas nas que se desenvolveu a lírica galegoportuguesa, dende os seus primeiros momentos ata a súa consolidación no occidente peninsular. Oliveira estudia a xénese deste
movemento poético no norte peninsular, nos reinos castelán e aragonés, en contacto coa canción provenzal, e a súa posterior
implantación nos territorios galego e portugués, perceptíbel na segunda década do século XIII, analizando os textos ligados a
cada un destes períodos evolutivos. III. Trajectórias, recolle tres estudios, Trovadores portugueses na corte de Afonso X (pp.
113-122), Trajectos trovadorescos: Rui Martins do Casal (pp. 123140) e Galiza trovadoresca (pp. 141-170), nos que se
analizan percorridos poéticos concretos, tanto individuais –Roi Martinz do Casal– como colectivos –presencia de trobadores
portugueses na corte de Alfonso X; seriación dos autores galegos nos diferentes períodos do movemento lírico galegoportugués e análise do seu contributo poético–. O volume inclúe, ademais, e baixo o rótulo Anexos, un apartado no que se
procede a unha caracterización sumaria das principais fases evolutivas da lírica galego-portuguesa (I. Periodização), un
capítulo dedicado á plasmación en mapas xerais das áreas de procedencia dos trobadores e cortes que frecuentaron (II.
Cartografia) e un epígrafe de Naturalidade dos autores, no que se recollen os datos esenciais sobre a orixe xeográfica e social
dos trobadores galego-portugueses. Péchase o libro cunha nota na que se consignan as publicacións que acolleron inicialmente
os traballos agora reunidos – Proveniência dos textos–.

Vasques, Rui, Crónica de Santa María de Íria, estudio e edición de José António Souto Cabo,
presentación de José María Díaz Fernández, Santiago de Compostela/Sada-A Coruña: Cabido da S.
A. M. I. Catedral de Santiago-Seminario de Estudos Galegos/Ediciós do Castro, col. HistóricoDocumental de la Iglesia Compostelana, nº 2, 2001, 284 pp. (ISBN: 84-8485-035-8).
Edición crítica e estudio da Crónica de Santa María de Iria. O volume articúlase en cinco grandes capítulos, que comprenden o
estudio da autoría e cronoloxía do texto, a súa edición, análise temática e lingüística e un glosario remisivo. Tras presentar o
traballo, no capítulo segundo, A xénese, Souto Cabo aborda os problemas relativos á datación e autoría do texto, elaborado por
Rui Vasques entre 1467 e 1468 baixo o mecenato de Fernán Rodrigues de Leira, estudiando, así mesmo, as circunstancias de
índole histórica, cultural, económica e mesmo persoal que explican a elaboración da obra. No capítulo terceiro, dedicado ao
texto, realízase a descrición codicolóxica do manuscrito conservado no Arquivo da Catedral de Santiago, que é considerado
polo autor como, probablemente, o orixinal autógrafo da Crónica e tomado como base única da edición. Relaciónanse, ademais,
neste apartado, as copias manuscritas conservadas da Crónica e as súas reproduccións impresas, indicando a seguir as normas
de edición do texto. A parte central do estudio constitúea a edición da Crónica. O autor ofrece dúas lecturas do texto, a
denominada Primeira leitura, “próxima dunha edizón crítica-interpretativa”, na que interesa a obra e “o seu proceso de
construzón a partir das fontes latinas, que son apresentadas e contrastadas coa versón que delas nos ofereceu Rui Vasques”, e a
Segunda leitura, “similar a unha edizón paleográfica interpretativa”, que vai acompañada polas variantes dos editores
precedentes e que

“ten como ponto de referéncia o texto; con ela pretendemos fornecer ao leitor unha visón nítida do que se encontra no
manuscrito, das dificuldades que apresenta e das leituras que del foron feitas” (p. 15). Os dous capítulos seguintes están
dedicados ao estudio temático e lingüístico do texto. No primeiro, A obra, revísanse as fontes documentais empregadas na
Crónica e estúdiase, así mesmo, o contido e a estructura do texto. No Estudo lingüístico abórdase a situación sociolingüística
que ve nacer a obra de Rui Vasques, prestándolle particular atención ao ambito catedralicio compostelán, ademais de estudiar a
lingua do texto nos seus aspectos gráficos, fonéticos, morfosintácticos e léxicos. O glosario, as referencias bibliográficas e as
reproduccións fotográficas de varios folios do manuscrito pechan o volume.

XI. 2. Actas

Botta, Patrizia, Carmen Parrilla e Ignacio Pérez Pascual (eds.), Canzonieri iberici, Padova/A Coruña:
Università di Padova/Editorial Toxosoutos/Universidade da Coruña, 2001, 358 pp./399 pp. (ISBN do
volume I: 84-95622-31-9) (ISBN do volume II: 84-95622-32-7) (ISBN da obra completa: 84-95622-300).
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⌧

⌧

⌧

⌧

- Carlos Alvar, “Apostillas cancioneriles: de Vidal de Elvas a Álvarez de Villasandino”, pp. 59-75.
Estudio do motivo do peito branco no marco da descriptio puellae na tradición poética de cancioneiro (Cancionero de Baena,
Cancionero Musical de Palacio, tradición galego-portuguesa), remontándose aos antecedentes bíblicos, á tradición poética
árabe e á lírica provenzal (Peire Vidal) e procedendo por comparación con textos prosísticos (Tirant, Quijote). Da lírica galegoportuguesa, en concreto, Alvar analiza o texto de Vidal, o judeu d’Elvas, Moyr’, e faço dereyto, no que se recolle unha mención
ao peito branco que non encontra parangón no resto do corpus lírico trobadoresco producido no Occidente ibérico: “Moyr’, e
faço dereyto, / por hua Dona d’Elvas / que me trage tolheyto, como a quem dam as hervas. / Des que lh’eu vi o peyto / branco,
….” (vv.1-6). Do estudio do conxunto de textos que recollen o motivo, ponderativo da beleza feminina, Alvar conclúe que o
tópico, que non se remonta á tradición semítica ou árabe-andalusí, afunde as súas raíces na tradición occidental, como se deduce
da preceptiva poética da Idade Media: “No cabe duda de que todos nuestros autores siguen la tradición occidental y cuando
hablan del pecho blanco están añadiendo eslabones a una cadena que se encuentra ya –sirva de desilusión final– en Sidonio
Apolinar, que describe el pecho blanco recedente alvo pectus excedens del emperador Teodorico”.

-Anna Ferrari, “Sbagliando (loro), s’impara (noi): tipologia e interesse dell’incipiens error nel Colocci-Brancuti”, pp. 107-123.

Constitúe o obxectivo de Ferrari neste breve contributo “richiamare l’attenzione su uno strumento prezioso di cui dispone
l’editore di testi, uno strumento forse ancor più prezioso della rima (…), ma stranamente assai poco utilizzato in casa romanza,
mentre è invece più largamente sfruttato dalla critica testuale classica (…)”: o incipiens error. Así mesmo, é intención da autora
“segnalare (o meglio: ribadire) il valore metodologico di questo strumento, mostrando – attraverso alcuni esempi tratti dal
canzoniere portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona, il Colocci-Brancuti– a quali importanti risultati (nel senso di
acquisizioni conoscitive atte a facilitare il lavoro editoriale) esso ci può condurre”. Tras definir esta falta de copista e sinalar o
seu valor e a información que dela se pode tirar para a reconstrucción do antecedente perdido, Ferrari analiza varios exemplos
tomados de B, que clasifica en correzioni eugrafiche, correzioni ‘grafiche’, errori paleografici, errori linguistici, “saut du
même au même”, “incipiens bona lectio” ovvero correzione erronea, errata divisione stichica, errori che forniscono
l’immagine dell’antecedente perduto, concluíndo que a información que achega o estudio do incipiens error é maxima, pois
proporciona tanto datos relativos ao modus operandi dos copistas –tendencia ao erro, habilidade e coidado na copia, lingua
materna ou de uso dos amanuenses– como sobre o antecedente do códice que toma en consideración, o Colocci-Brancuti, en
particular no que respecta á disposición dos textos no exemplar.
- Valeria Bertolucci Pizzorusso, “Libro di autore e libro di autori: il caso delle Cantigas de Santa Maria”, pp. 125-137.

Análise dos trazos de autor que transmiten as Cantigas de Santa Maria e que permiten aproximar o cancioneiro dos
denominados “libros de autor”. Bertolucci chama a atención sobre o feito de que se estudiaran baixo esta perspectiva, nas
grandes compilacións medievais, unicamente aquelas de poesía lírica profana, interrogándose sobre a posibilidade de abordar
baixo esta óptica a compilación mariana. Así mesmo, a autora pregúntase, se un dos aspectos máis salientábeis do estudio
desas compilacións é a individuación dos denominados “libros de autor”, “¿quale ostacolo può costituire il persistente sospetto
di una collaborazione da parte di altri poeti alla confezione delle singole tessere del mosaico macrotestuale?" que son as
Cantigas de Santa Maria, achegando as súas reflexións verbo desta problemática. Bertolucci considera, deixando á marxe os
problemas suscitados pola autoría das Cantigas, que da análise das fórmulas autoriais e das propias características internas da
compilación alfonsina “ne risulta la massima enfatizzazione di una presenza d’autore, quale non si ritrova in altri prodotti
dell’officina alfonsina”, concluíndo que no cancioneiro marial de Alfonso X “l’immagine di un vecchio re che non rinuncia
tuttavia al suo ruolo esemplare attraverso ambiziose genealogie, si sovrappone ora a quella del giubilante trobador della
Vergine. Un autoritratto in progress, dunque, si disegna anche nelle CSM, come sempre accade nei libri d’autore. Non credo
che eventuali e fin qui sconosciuti collaboratori alla raccolta mariana di Alfonso X, ai quali comunque il re ha consegnato ed
imposto un modello (o piuttosto due, il loor e il miragre) per così dire “brevettato” della cantiga mariana in galegoportoghese, ne potranno diminuire la forza”.
- Oreste Floquet, “Modelli metrici e modelli musicali nelle Cantigas de Santa Maria”, pp. 139-147.

Analiza o autor determinados aspectos relativos á música e ao texto nalgunhas das Cantigas de Santa Maria, e, máis en
concreto, “la possibilità di considerare come un monostico il ritornello di ogni cantiga nonché la parte della strofa che ad esso
corrisponde, cioé la cauda”. Basea o autor a súa análise en argumentos codicolóxicos, musicais e textuais. En apéndice,
reproduce a primeira estrofa das cantigas 36, 22, 44, 77 e 37 coa súa correspondente notación musical.
- Eukene Lacarra Lanz, “El consolador y la sexualidad femenina en una cantiga de Fernand’Esquyo”, pp. 149-162.

Análise detallada, centrada na estructura formal e na súa organización conceptual, en canto contra-texto da cantiga de amor, da
composición de Fernand’Esquio A vós, Dona abadessa. Tras repasar as opinións formuladas pola crítica verbo do carácter
obsceno e da temática da cantiga, Lacarra analiza a composición de Esquio á luz do xénero da epístola amorosa, modelo que
adopta formalmente, seguindo unha tradición que se inicia na Antigüidade clásica e que se continua na Idade Media. Ademais,
a autora revisa as lecturas precedentes do problemático último verso da cantiga, aceptando a proposta de F. Toriello, con que
caledes orans, pola súa adecuación semántica ao conxunto da estrofa e do texto: “En la cantiga se dice literalmente que con los
caralhos acallará, empapará y/o penetrará su oración [a abadesa]. La imagen casi sacrílega de la penetración como plegaria
silenciosa y jubilosa llevada a cabo en las horas silenciosas dedicadas a la oración es ciertamente atrevida y un cierre de gran
ingenio y riqueza conceptual”. En opinión de Lacarra,
o texto é unha cantiga de maldizer, xocosa, na que “al expresar los dones con el léxico más vulgar y directo, relacionado de
manera directa con el bajo topográfico del cuerpo, se excluye cualquier interpretación erótica y la función del texto deviene en
potencia una invectiva o una parodia literaria de la cantiga de amor, lo que Bec (1984) entiende como contra

texto. Toda la cantiga se impregna de un cariz obsceno que hace inequívoca su intención”. Relacionada cos escarnios contra
monxas libidinosas, a cantiga é posta en relación pola autora con aqueles textos que lles atribúen ás mulleres tanto prácticas de
autosatisfacción como prácticas homoeróticas, ámbalas dúas consideradas tradicionalmente como usos contra natura.

- Attilio Castellucci, “A tradición manuscrita de Airas Peres Vuytoron”, pp. 163-167.
No marco deste texto, que anticipa algúns resultados dun proxecto de tese que contempla a edición crítica dos textos de Airas
Perez Vuitoron, analiza Castellucci dous loci critici particularmente problemáticos das cantigas do trobador, que se localizan,
en concreto, nos escarnios Pois que Don Gómez cura querria e en A lealdade da Bezerra pela Beira muito anda. O autor, que
achega novas propostas de lectura, postula o respecto ao texto manuscrito e a cautela extrema nas reconstruccións críticas,
afirmando a necesidade de partir “da letra do texto”, non de recreala “de xeito que as varias hipóteses funcionen”, como se
verifica en edicións precedentes que abordaron as cantigas do trobador.
- Maria Ana Ramos, “Homens e Cancioneiros em Évora”, pp. 169-216.
A partir dun dato material concreto, a sinatura de Pedro Homem localizada no Cancioneiro da Ajuda, analiza Maria Ana
Ramos unha serie de aspectos que xustifican a hipótese da autora relativa á presencia do devandito códice en Évora durante o
século XV. Ramos, que reconstrúe o ambiente humanista evorense e doutras cortes meridionais do Alemtejo,

con particular atención a Vila Viçosa e a Montemor-o-Novo, analiza, a partir deses ricos ambientes preocupados polo cultivo
das letras, os datos que de aí se poden tirar a respecto do Cancioneiro da Ajuda e de testemuños menores da lírica galegoportuguesa, como P, así como sobre o propio antecedente dos denominados apógrafos italianos, os cancioneiros B e V. Así
conclúe a autora: “Talvez o título desta comunicação não devesse contemplar apenas Évora, mas deveria alargar-se às cortes
meridionais, a corte régia propriamente dita com as suas diferentes residências, viagens e estadias em Montemor-o-Novo, em
Almeirim, em Santarém, em Beja, mas nomeadamente a corte de Vila Viçosa com o paço ducal de Bragança (...)”. Non en van
“Homens e Cancioneiros não se limitam apenas ao nome de familía de Pedro Homem (...). Os outros Homens são os
humanistas estrangeiros que estavam à volta da Corte régia (Mateus Pisano, Estêvão de Nápoles, Cataldo Sículo ...) que vão
incutir as novas maneiras de pensar e que vão desenvolver os novos gostos pelas valiosas “antiguidades”, são os humanistas
portugueses com viagens pela Europa e de regresso ao Reino com novas disposições como André de Resende (c. 1500-1573),
possuidor de materiais trovadorescos, com um, pelo menos, que deveria estar “em solfa”, ou Duarte Nunes de Leão, a
personalidade mais ben informada sobre a poesia de D. Denis. Homens referem-se também a Garcia de Resende (1470?-1536)
(...). Homens são também D. Miguel da Silva em Roma, mas concentrado em Évora, pelo menos, com as diligências junto do
Papa para instalação da Universidade na sua cidade natal. D. Miguel da Silva que é acompanhado por António Ribeiro, talvez
aquele “da Ribera” que deixou o livro de poesia trovadoresca a Angelo Colocci”. E Homens que tamén merecen a atención da
investigadora son os duques de Bragança D. Jaime, D. Teodósio e D. Teutónio; Severim de Faria, Manuel de Faria e Sousa ou,
finalmente, Frei Manuel do Cenáculo, que constituiu a Biblioteca Pública de Évora e que “conservará um caderno e alguns
fólios do Cancioneiro

[da Ajuda] que pertencera a Pedro Homem (c. †1498), indício da permanência ou da passagem do códice pelo ambiente
alentejano”.

Kremer, Dieter (ed.), Actas do VIº Congreso Internacional de Estudios Galegos, 2 vols., Sada-A
Coruña: Ediciós do Castro, 2001, 1039 pp. (ISBN do volume I: 84-8485-001-3) (ISBN do volume
II: 84-8485-002-1) (ISBN da obra completa: 84-8485-000-5).
Dámos conta agora do artigo incluído nestas actas, das que xa demos conta no apartado V. 1 deste Informe, que se refire á
literatura medieval e que aparece no Volume II desta obra:
- Maria do Amparo Tavares Maleval, “Os estudos galegos no Rio de Janeiro. As pesquisas medievais”, pp. 1017-1023.
Revisa a autora as principais liñas de investigación relativas á Idade Media e, máis concretamente, á lírica galegoportuguesa, que
se seguen no Brasil, e dá conta, así mesmo, doutro tipo de actividades desenvoltas no país americano, que focan o estudio da
lingua e da literatura galegas e que se concretan na posta en marcha de determinados programas de estudios galegos. Entre as
actividades analizadas por Maleval cabe destacar a creación do Núcleo de Estudos Galegos (NUEG) da Universidade Federal
Fluminense (1994); a creación do Programa de Estudos Galegos (PROEG), dependente da Universidade Estadual de Rio de
Janeiro (1996); a organización de cursos monográficos sobre a lingua, a literatura e a cultura galegas, con especial atención á
literatura medieval; a organización de congresos, seminarios e publicacións de índole diversa, ou o estudio da lírica medieval e
das súas influencias na poesía brasileira do século XX, entre outras.

XI. 3. Publicacións en revistas
Amor, Lidia, “Juan Paredes; Eva Muñoz Raya (eds.), 1999. Traducir la Edad Media. La traducción de la
literatura medieval románica. Granada: Universidad de Granada, 465 pp.”, Incipit, XX-XXI, 2000-2001,
pp. 169-176.
Comentario do volume dedicado á actividade de traducción dos textos medievais en ámbito románico. Analízase o volume
dende un punto de vista estructural e temático, facendo unicamente anotacións puntuais sobre o contido dos traballos dedicados
á lírica medieval galego-portuguesa, da autoría de X. X. Ron Fernández, “Entre traducción e intertextualidad: reflexiones sobre
los Lais de Bretanha gallego-portugueses”, J. A. Souto Cabo, “A Crónica de Santa Maria de Iria: entre tradução e (re)criação”,
J. Paredes, “La traducción crítica: la cantiga Non me posso pagar tanto de Alfonso X” e de J. Ventura, “Cantigas de escarnho e
mal dizer en català: un cas empíric de traducció de literatura medieval gallego-portuguesa”, que son comentados pola autora nas
páxinas 174, 175 e 176 da súa reseña.

Arias, Xosé Bieito, “Publicacións sobre literatura medieval”, Anuario de Estudios Literarios 1999,
“Panorámicas”, Vigo: Galaxia, febreiro 2001, pp. 175-190.
Panorámica dos estudios sobre literatura medieval aparecidos en 1999. De comezo, sinala que este foi un ano importante tanto
polo número de obras coma polos contidos, xa centrados en cuestións concretas ou en visións xerais, así como confeccionados
dende ópticas diverxentes e enriquecedoras. Na súa opinión, obras de referencia obrigada son En cas de dona Maior, de Yara
Frateschi Vieira; A indócil liberdade de nomear, de Carlos Paulo Martínez Pereiro; Storia delle letterature medievali romanze,
coordinada por M. L. Meneghetti; e as Actes del VII Congrés de l’Associació Hispánica de Literatura Medieval, compostos por
diferentes traballos, algúns dos cales pasa a comentar, ao igual cós estudios do Anuario de Estudios Literarios Galegos 1998.

Blackmore, Josiah, “Dissidences”, La Corónica. A Journal of Medieval Spanish Language and
Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 248-251.
Breve achega de Josiah Blackmore, da Universidade de Toronto, acerca dos escritores e historiadores da época. No seu traballo
emprega o termo “Disidencia” para diferenciar os estudiosos literarios dalgúns historiadores que emerxen nas primeiras revistas
da denominada “Queer Iberia”. Así mesmo, afirma que existe unha diferencia entre España e Portugal á hora de tratar a
sexualidade. Así, a sexualidade da época tratouse dun xeito máis aberto e xenérico no país veciño que na Península.

Burshatin, Israel, “Hispanism, Queer History and Community”, La Corónica. A Journal of Medieval
Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 252-259.
Comeza o seu estudio cunha definición de hispanismo recolleita por Sylvia Molloy e Robert McKee no seu libro Hispanism
and Homosexuality e afirma que o hispanismo é unha convicción, unha paixón, unha continuidade temporal e un monumento
imperial. A seguir, alude aos estudios de Teófilo Ruiz, quen afirma que Queer Iberia revela aspectos da España medieval e dos
comezos da cultura moderna que, ata o momento, permanecían ocultos. Deste xeito, alude a algúns aspectos da vida da época
como a sexualidade, a moda e os costumes. Para rematar, alude tamén ao pensamento xenofóbico que se desprende da lectura
de calquera xornal en España e que xa estaba presente na época medieval nalgúns lugares.

Calderón Calderón, Manuel, “Alexandre, Apolonio y Alfonso X”, Incipit, XX-XXI, 2000-2001, pp. 4363.
Análise da imaxe proxectada por Alfonso X nas súas obras e da imaxe que distintos autores, tanto medievais como de época
posterior, achegaron do monarca castelán nos seus textos, servíndose das lendas que circulaban na Idade Media sobre Alejandro
Magno e Apolonio de Tiro. Ademais de diversos textos casteláns, en prosa e verso, analízase o célebre canto di sconforto do
Rei Sabio, Non me posso pagar tanto, poñéndoo en relación cunha pasaxe do Libro de Apolonio. Como Alexandre ou o propio
Apolonio, tamén Alfonso X foi convertido polas crónicas, pola literatura e polas lendas, nun personaxe arquetípico, ao
asignarlle “hechos o dichos que sirvieran de ejemplo” do que tal personaxe pasou “a representar o a justificar en otras
coyunturas históricas”. No caso do monarca castelán, e citando palabras do autor, “la semblanza de Alfonso X que nos
transmite él mismo u otros responde a ciertos intereses políticos o morales que obligaban a actualizar y circunstanciar esa
imagen legendaria en diferentes épocas, a fin de explicar determinadas realidades históricas. De este modo (...) la realidad
matizada y contradictoria del reinado de Alfonso X es reelaborada, simplificada y moralizada en el relato cronístico, en el relato
legendario y en el relato literario del romancero, cuyos materiales intercambian libremente” (pp. 62-63).

Connor, Catherine, “Queer Iberia: Sexualities, Cultures, and Crossings from que Middle Ages to the
Renaissance”, Bulletin of Hispanic Studies, vol. LXXVIII, nº 5, decembro 2001, pp. 643-644.
Breve comentario sobre a obra editada por Josiah Blackmore e Gregory S. Hutcheson, Queer Iberia: Sexualities, Cultures, and
Crossings from the Middle Ages to the Renaissance. Trátase dun conxunto de ensaios centrados na sexualidade e o xénero nos
textos e contidos culturais da Península dende o século X ata finais do século XVI. A seguir, afirma que os quince ensaios se
distribúen en cinco seccións e cita algúns dos autores dos traballos como Mark Jordan, Benjamin Liu, Catherine Brown, Sara
Lipton, Louise Vasvári, Roberto González-Casanovas, Josiah Blackmore, Gregory S. Hutsheson, Michael Solomon, E. Michael
Gerli ou Elizabeth Perry, entre outros.

Dangler, Jean, “Response to ‘Using Literary Texts in a History of Sexuality”, La Corónica. A Journal of
Medieval Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 244-247.
Reflexiona sobre a importancia dos textos literarios medievais á hora de analizar a historia da sexualidade na España da época.
A seguir, comenta que tres dos participantes no foro sobre “Queer Iberia” achegaron datos sobre a sexualidade a través do
estudio da literatura da época. Deste xeito, Louise Vasvári demostrou que a linguaxe de Juan Ruiz no Libro de buen amor
informa ampliamente da sexualidade da época. Pola súa banda, Daniel Eisenberg afirma que o amor “tolo” que aparece no
citado Libro de buen amor era un amor homosexual. Por último, Leora Lev demostra que os autores e directores de cine postfranquistas trataron o tema da sexualidade en todas as súas variantes. Deste xeito, demostra a importancia da literatura no
coñecemento da historia, da cultura, da política e da lingua de épocas pasadas e afirma, para rematar, que Andalucía foi
esencial á hora de definir a sexualidade da España daqueles momentos. Unha proba disto é que a expulsión dos musulmáns e
dos xudeos polos Reis Católicos se baseou, en parte, no esforzo por diferenciar a heterosexualidade dos cristiáns e a defensa
das prácticas homosexuais por parte dos musulmáns.

Dias, Aida Fernanda, “As Partidas de Afonso X: novos fragmentos em língua portuguesa, 2”, Romance
Philology, 54, Spring 2001, pp. 262-275.
Descrición codicolóxica e edición, acompañada dos correspondentes criterios de transcrición do texto, dun bifolio de pergamiño
que contén un fragmento das Partidas de Alfonso X en lingua portuguesa. En concreto, o manuscrito, escrito en letra gótica do
século XVI e actualmente en mans dun coleccionista particular, reproduce o Título XVIII, leis 34 a 46, que se ocupan das
cartas e dos privilégios reais. O traballo vai acompañado por un Apêndice no que se relacionan os manuscritos que transmitiron
tanto o texto completo das Partidas como diversos fragmentos da compilación xurídica elaborada polo monarca castelán, en
lingua galega e en lingua portuguesa, indicando a súa localización e estado actual no que fai á edición.

Donnell, Sidney, “Back to the Future of Medieval and Early Modern Iberian Studies”, La Corónica. A
Journal of Medieval Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 217-222.
Alúdese ao Simposio “Return to Queer Iberia”, organizado por Michael Solomon e patrocinado polo Departamento de Linguas
Romances da Universidade de Pennsylvania, en outubro do 2001. Nel analizáronse varias das teorías sobre os estudios
medievais e modernos. Cita, entre outras, as teorías de Daniel Eisenberg, Gregory Hutcheson, Jean Dangler, Josiah Blackmore,
David Higgs, Mary Gossy, Carolyn Dinshaw, Harry Vélez Quiñones, Leora Lev ou Jerry Falwell.

Eisenberg, Daniel, “¿Cuán Queer fue Iberia?”, La Corónica. A Journal of Medieval Spanish Language
and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 236-238.
Breve comentario sobre as prácticas homosexuais na España medieval, enmarcado dentro de Queer Iberia, “colección de
diversos artículos temáticamente relacionados”. Para achegar novos datos sobre o tema, céntrase no Libro de buen amor, de
Juan Ruiz. Diferencia, ademais, o tratamento da sexualidade en xeral e da homosexualidade en particular na España cristiá e en
España no seu conxunto. Afirma que nos territorios cristiáns se empregaba a sexualidade como “medio de autodefinición”; sen
embargo, nos territorios hispanomusulmáns e nos hispanoxudeos, a sexualidade foi moito menos importante, dende o punto de
vista ideolóxico. Para rematar, afirma que un ensaio sobre a sexualidade en España sería impublicable naquela época.

Gerli, E. Michael, “Edwards, John. The Spain of the Catholic Monarchs”, La Corónica. A Journal of
Medieval Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 286-287.
Breve comentario sobre o libro de John Edwards, The Spain of the Catholic Monarchs, publicado por U.K. and
Malden/Blackwell Publishers no ano 2000. Trátase dunha obra de consulta e referencia para os estudiosos da época dos Reis
Católicos. Está dividido en nove capítulos e un estudio bibliográfico que inclúe a historia política, social, cultural, económica e
relixiosa da época. A seguir, descríbese o contido de cada un dos nove capítulos e afírmase que a obra constitúe o mellor
estudio da época dos Reis Católicos que existe en lingua inglesa.

Gómez-Bravo, Ana M. “Duffell, Martin J. Modern Metrical Theory and the ‘Verso de Arte Mayor”, La
Corónica. A Journal of Medieval Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 283-285.
Breve comentario sobre un estudio publicado por Martin J. Duffell en Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, e
titulado “Modern Material Theory and the ‘Verso de Arte Mayor”. A seguir, ofrécese un breve resumo deste traballo que, en
opinión da articulista, ten como mérito a análise do denominado verso de arte maior, mediante o emprego de distintas teorías
que proveñen da métrica comparada de desenvolvemento recente. Comeza con dous capítulos sobre a teoría métrica máis actual
e ofrece unhas conclusións “originales ayudado de la teoría métrica más actual”. Deste xeito, afírmase que a obra de Duffell
“abrirá nuevas perspectivas para el estudio de los textos medievales”. Remata o artigo cunha breve bibliografía de obras citadas.

Gómez Clemente, Xosé María, “Panorámica dos estudios sobre literatura medieval galega”, Anuario de
Estudios Literarios Galegos 2000, “Panorámicas”, decembro 2001, pp. 267-277.
Destaca a especial relevancia que acadou este ámbito durante o ano 2000 pola publicación de dous volumes que achegaron
numerosos traballos. Trátase do proxecto Galicia-Literatura de Hércules, que dedicou o seu tomo XXX á Idade Media e
coordinado por Mercedes Brea, e do volume colectivo Estudios dedicados a Ricardo Carvalho Calero, obras ás que vén sumar
Lecturas de nós. Introducción á literatura galega, de Ramón Gutierrez, que se aproxima a este período en diversos apartados.
Despois de analizar estes títulos, fecha esta panorámica atendendo ao artigo “Os estudios de poesía lírica galego-portuguesa
(1978-1998)", de Teresa Amado e Pilar Lorenzo Gradín, e ao libro E por esto fez cantar, de X. C. Lagares, e sistematiza todos
estes traballos nunha visión de conxunto.

Gossy, Mary, “Uncannily Queer Iberia: the Past and Present of Imperial Panic”, La Corónica. A Journal
of Medieval Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 228-230.
Alude aos estudios sobre Iberia e ás diferentes teorías sobre a súa orixe e a súa denominación. Deste xeito, fálase de Imperio e
de nación. A seguir, comenta as características da literatura e da historia de España e Portugal.

Gutiérrez García, Santiago, “O Marot haja mal-grado: lais de Bretanha, ciclos en prosa e recepción da
materia de Bretaña na Península Ibérica”, Boletín Galego de Literatura, nº 25, 2001, 1º semestre, pp. 3549.
Tras repasar as mencións á literatura artúrica presentes en diversas cantigas galego-portuguesas, atribuídas todas elas a autores
cronoloxicamente situados entre mediados do século XIII e a primeira metade da centuria seguinte, Gutiérrez García analiza os
denominados Lais de Bretanha, cinco cantigas copiadas no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (B) e no códice Vat.
Lat. 7182 (Vª) e que tamén se rexistran no índice de Colocci coñecido como Tavola Colocciana (C). O autor céntrase de modo
particular no estudio da composición O Marot aja mal-grado, texto que parece remitir a unha pasaxe en prosa e que carece de
modelo poético concreto, a diferencia do que se verifica para os demais textos do ciclo, coa excepción de Ledas sejamos
ogemais!. A partir dos datos que se poden extraer do estudio do lai, Gutiérrez García analiza a transmisión á Península Ibérica
dos ciclos en prosa artúricos durante os séculos XIII e XIV, postulando a circulación en ámbito hispánico de, polo menos, dúas
versións do ciclo da Post-Vulgata: unha, a máis próxima ao orixinal francés, que estaría representada polo fragmento portugués
da Suite du Merlin conservado na Biblioteca de Catalunya, e outra, con interpolacións do Guiron le Courtois, que permitirían
emparentar O Marot aja mal-grado e a versión castelá da Suite du Merlin que se coñece como El baladro del sabio Merlín.

Hutcheson, Gregory S., “What Queer Iberians have to say...”, La Corónica. A Journal of Medieval
Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 223-227.
Alude a unha serie de teorías sobre a denominada “España eterna”, entre outras, as de Américo Castro, Menéndez Pelayo e
Foucault. Cita, así mesmo, como fonte de partida deste debate, a revista Zero. “la primera revista gay de información y estilos
de vida en español” e comenta a obra de John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and homosexuality: Gay People in
Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, convertida nun clásico.

Katz, Israel J., “Review Article. A New Introduction to the Music and Poetry of the Cantigas de Santa
Maria”, La Corónica. A Journal of Medieval Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001,
pp. 267-278.
Amplo comentario sobre a música e a poesía nas Cantigas de Santa Maria, da man de Israel J. Katz, de Teaneck, New Jersey.
Parte das trasncricións musicais das Cantigas de Santa Maria levadas a cabo por Higinio Anglés. Alude, así mesmo, aos
estudios e investigacións de Martin G. Cunningham, quen aprecia algúns problemas de interpretación rítmica nos traballos de
Anglés. Para poder apreciar os problemas de ritmo, Cunningham decide estudiar só as denominadas Cantigas de loor, ou
cancións dirixidas directamente á Virxe María. Deste xeito, Cunningham escribe un libro, titulado Cantigas de loor, no que se
achega, en primeiro lugar, ás características do reinado de Alfonso X O Sabio. O segundo capítulo está adicado á notación das
Cantigas; o terceiro, pola súa banda, trata da linguaxe das citadas Cantigas de loor e, para rematar, ofrece unha ampla
bibliografía relacionada co tema e que Israel J. Katz reproduce neste artigo, así como algúns esquemas rítmicos das Cantigas de
loor.

Lev, Leora, “Refractions of Queer Iberia: Post-francoist Peninsular Camp”, La Corónica. A Journal of
Medieval Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 239-243.
Reflexiona sobre o tratamento da sexualidade na España post-franquista e cita algúns escritores e directores de cine que
abordaron o tema; entre outros, Lluís Fernández, Terenci Moix, Carlos Varo, Juan Goytisolo, Miss Shanghai Lily ou Pedro
Almodóvar. Comenta, a seguir, que estes e outros moitos autores contribuíron a reconstruír a historia rexional, nacional e
cultural española. Alude, así mesmo, ao período da Inquisición e da censura e afirma que o castelán, o heterosexual e o
masculino tiñan preferencia sobre o catalán, o semítico, o homosexual, o feminino ou o latinoamericano.

Lochrie, Karma, “Josiah Blackmore and Gregory S. Hutcheson, eds., Queer Iberia: Sexualities, Cultures,
and Crossing from the Middle Ages to the Renaissance”, Speculum. A Journal of Medieval Studies, vol.
76, nº 4, outubro 2001, pp. 1000-1002.
Fai referencia ao volume Queer Iberia: Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, editado
por Josiah Blackmore e Gregory Hutcheson e publicado por Duke University Press no ano 1999. Trátase dunha colectánea de
ensaios sobre a multiplicidade de aspectos que caracterizaron a España medieval. A seguir, cítanse os distintos autores dos
ensaios, entre os que destacan Mark Jordan, Catherine Brown, Louise Vasvári, Mary Elizabeth Perry, Israel Burshatin ou
Michael Solomon, entre outros.

Maleval, Maria do Amparo Tavares, “Vieira, Yara Frateschi. En cas dona Maior. Os trovadores e corte
senhorial galega no século XIII. Santiago de Compostela, Laiovento, 1999, 178 p.”, Signum. Revista da
Abrem, Associação Brasileira de Estudos Medievais, 3, 2001, pp. 295-303.
Comentario crítico pormenorizado sobre o volume de Yara Frateschi Vieira (véxase Informe de Literatura 1999), no que se
analiza o papel das cortes señoriais galegas, e, particularmente, da corte galega dos Traba, na lírica galegoportuguesa. Tras
expoñer o perfil académico e investigador da autora, Maleval comenta con detalle o libro, capítulo a capítulo, analizando os
temas focados por Vieira, así como as fontes das que parte, tanto documentais coma bibliográficas. Meleval valora a capacidade
de Frateschi Vieira para cuestionarse sobre os límites e as achegas da súa investigación e valora, así mesmo, o seu rigor á hora
de enunciar hipóteses, destacando tanto os contributos alcanzados como as novas vías de indagación que abre o traballo obxecto
de comentario.

Paredes, Juan, “[Ou] cab’ou danha / ca bode d’anha. Dos interpretaciones para una lectura de la cantiga
B 481 V 61 de Alfonso X”, La Coronica, 30.1, Fall 2001, pp. 149-158.
Revisión e nova proposta de lectura para un locus criticus particularmente complexo da cantiga de Alfonso X Joan Rodríguiz
foi osmar a Balteira, que se recolle en apéndice ao estudio. A lección manuscrita, caboudanha, que se localiza no verso 20 da
composición, xa constituira, a causa do sentido ambivalente e da dificultade léxica do texto, o centro de atención de
investigadores da autoridade de L. Vasvari, A. Ferrari ou G. Tavani, así como do propio Juan Paredes, que lle dedicou un
estudio precedente, “Caboudanha. En torno a la cantiga B 481, V 64 alfonsí” (véxase Informe de Literatura 2000). Partindo das
consideracións achegadas pola crítica precedente e das súas propias propostas, e tendo en conta tanto a fidelidade á lección
transmitida polos apógrafos italianos como o rexistro léxico e o significado global da cantiga, un escarnio obsceno, Paredes
achega unha nova lectura para ese segmento do verso: “la lectura podría ser cab[e] ou danha o [ou] cab’ou danha, para
mantener la isometría. Cabría incluso la posibilidad de interpretar cab[e], [n]on danha, solución un poco más forzada y con un
cambio de sentido significativo” (p. 155).

Pena, Xosé Ramón, “Esta cantiga fez...”, Guía dos libros novos, nº 27, “Estudios literarios”, marzo 2001,
p. 14.
Fai unha presentación de Xoán Carlos Lagares e, a seguir, céntrase no comentario da súa obra E por esto fez este cantar. Sobre
rúbricas explicativas dos cancioneiros profanos galego-portugueses (2000), que recibiu o Premio de Investigación Lingüística
Literaria Carvalho Calero. Aclara que estamos ante un traballo que xira ao redor do mundo da literatura medieval galegoportuguesa e, máis especificamente, “á beira da posibilidade/dificultade de que as rúbricas explicativas que preceden a un total
de setenta e cinco das composicións incluídas nos dous cancioneiros quiñentistas italianos” –o Cancioneiro da Biblioteca
Nacional (B) e o Cancioneiro da Vaticana (V)– “cara a un mellor/maior coñecemento do conxunto da nosa tradición
trobadoresca, e dun número determinado de textos que a compoñen, en particular”. Desmiúza o contido que acolle este volume e
salienta que unha das súas interesantes achegas é a clasificación que fai do material co que traballa, diferenciando entre as
“rúbricas chaves”, as “rúbicas contextualizadoras” e as “rúbricas título”. Explica cada unha delas e apunta que estamos ante un
estudio realizado con rigor técnico, aínda que bota en falta que o autor non se detivera na análise entre a Arte de Trovar de B e a
realidade que ofrecen rúbricas e textos, así como unha confrontación entre o contidos das razós galego-portuguesas e o mundo
occitánico co que ben se poden emparentar.

______, “Do noso Medievo desde California”, Guía dos libros novos, nº 34, “Revistas”, novembro 2001,
p. 15.
Comenta a xénese do Centro de Estudios Galegos da Universidade de California, dentro do Departamento de Español e
Portugués, e afirma que a aparación do primeiro número desta publicación é unha noticia estupenda para o espallamento da nosa
cultura por contar con figuras tan importantes presentando traballos sobre o galego. Canto ao contido, sinala a inclusión dunha
achega de Francisco Fernández Rei sobre galego medieval e a súa utilización como vía de arrequentamento do galego moderno,
de dous traballos sobre lírica medieval de Alan Deyermond e Francisco A. Marcos-Marín, de un artigo de Harvey L. Sharrer
arredor do movemento irmandiño e, por último, de dúas contribucións centradas na figura de Macías de Antonio Cortijo Ocaña e
Juan Bautista de Avalle-Arce.

Ricketts, Peter T., “Il genere ‘tenzone’ nelle letteratura romanze delle Origini”, Bulletin of Hispanic
Studies, vol. LXXVIII, nº 3, xullo 2001, pp. 373-374.
Breve comentario sobre o volume “Il genero ‘tenzone’ nelle letteratura romanze delle Origini”, que inclúe as comunicacións
pronunciadas nunha conferencia internacional, organizada polo Departamento italiano da Universidade de Lausanne no ano
1997, por investigadores suízos, franceses, alemáns e tamén españois. A obra trata do estudio da denominada tenson nas
literaturas romances da Idade Media, un xénero caracterizado por un diálogo entre dous poetas reais ou ficticios. A seguir,
cítanse algúns dos estudiosos que colaboraron no volume como Grazia Lindt, Carlos Alvar, Dominique Billy, Mirian Cabré e
Tobias Branderberger.

Río, Gimena del, “Jesús Montoya Martínez, 1999. Composición, estructura y contenido del Cancionero
Marial de Alfonso X. Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio, 382 pp.”, Incipit, XX-XXI, 2000-2001,
pp. 202-206.
Comentario crítico do volume colectáneo de Jesús Montoya Martínez, que recopila traballos presentados polo autor en
diferentes congresos e conferencias ou editados en revistas e en publicacións de carácter diverso, que teñen por obxecto
o estudio do cancioneiro marial de Alfonso X. Del Río comenta o volume apartado a apartado, revisando os distintos textos
dende o punto de vista do contido, isto é, dando conta dos argumentos e das hipóteses que Montoya formula sobre temas
diversos, todos eles relativos ás Cantigas de Santa María. En palabras da autora, o libro, que “logra dar una visión de conjunto
e integradora de las características de la lírica marial alfonsí” (p. 206), “es un mosaico de textos que parten del análisis de la
composición y la estructura del Cancionero marial, pasando por un análisis temático de las cantigas, e incluyendo varias
traducciones y comentarios de las mismas” (p. 202).

______, “Juan Paredes, 2000. Las cantigas de escarnio y maldecir de Alfonso X: Problemas de
interpretación y crítica textual. London: Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 22,
Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College, 59 pp., ISBN 0-904188-62-0, ISSN
1460-051X”, Incipit, XX-XXI, 2000-2001, pp. 207-209.

Análise crítica deste traballo de Juan Paredes, no que se fai un achegamento aos problemas editoriais das cantigas profanas de
Alfonso X e no que se anticipa a edición dalgún deses textos. Del Río comenta detalladamente cada un dos capítulos abordados
por Paredes no seu estudio, dende unha perspectiva que considera, sobre todo, os contidos. Sublíñase por parte da autora o
interese que no volume encerran tanto os aspectos editoriais como a lectura do xénero de escarnio a partir dos campos
semánticos que configuran as cantigas.

Schaffer, Martha E., “Thomas R. Hart. ‘En maneira de proençal: The Medieval Galicianportuguese
Lyric”, Bulletin of Hispanic Studies, vol. LXXVIII, nº 1, xaneiro 2001, pp. 115-116.
Martha E. Schaffer, da Universidade de San Francisco, comenta a obra de Thomas R. Hart, En maneira de proençal: The
Medieval Galician-portuguese Lyric. Afirma que, na Introducción, existe unha relación entre o amor cortés e a poesía, así como
entre ésta e a canción. A seguir, céntrase no capítulo adidado ás Cantigas de amor e alude á influencia da lírica provenzal. Nun
terceiro apartado, reflexiona sobre as Cantigas de amigo e analiza o papel da muller nas citadas composicións.

Seidenspinner-Núñez, Dayle, “Blackmore, Josiah, and Gregory S. Hutcheson, Eds. Queer Iberia:
Sexualities, Cultures, and Crossing from the Middle Ages to the Renaissance”, La Corónica. A Journal of
Medieval Spanish Language and Literature, vol. 29.2, primavera 2001, pp. 279-283.
Comeza o comentario cunha breve alusión á introducción dos editores, Josiah Blackmore e Gregory S. Hutcheson. Nela, os
autores aluden ás interseccións entre sexualidade, cultura, literatura e historia en textos canónicos e non canónicos. A seguir,
céntrase nos tres primeiros ensaios, agrupados baixo o título “Queering Iberia”. No primeiro deles, Mark D. Jordan alude ao
martirio de San Pelaio, un mozo cristián de trece anos. A seguir, cita e analiza, con brevidade, outros ensaios de Benjamin Liu,
Sara Lipton, Louise Vasvári, Roberto J. González-Casanovas, Daniel Eisenberg, Michael Solomon, Barbara Weisseberger, E.
Michael Gerli, Mary Elizabeth Perry e os dous editores. O volume remata cunha ampla bibliografía de obras citadas nos
diferentes ensaios.

Snow, Joseph T., “Joseph F. O’Callaghan. Alfonso X and the Cantigas de Santa Maria. A Poetic
Biography”, La Corónica. A Journal of Medieval Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono
2001, pp. 307-309.
Comentario sobre Alfonso X and the Cantigas de Santa Maria, de Joseph O’Callaghan. Trátase dunha obra que contén tres
mapas, trece reproduccións en branco e negro de diferentes Cantigas de Santa Maria, un prefacio, once capítulos, doce páxinas
de bibliografía e un amplo índice. A obra comeza cun achegamento á vida do Rei Sabio e ofrece, a seguir, unha detallada
análise sobre as Cantigas de Santa Maria. Remata o artigo cunha breve bibliografía de obras citadas.

Vélez Quiñones, Harry, “Response to ‘Sex and Social Control”, La Corónica. A Journal of Medieval
Spanish Language and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 231-235.
Harry Vélez Quiñones, da Universidade de Puget Sound, reflexiona sobre a situación do mundo na actualidade, sobre todo, a
partir do 11 de setembro nos Estados Unidos e compáraa coa invasión de Castela, a extensión das fronteiras do reino cristián,
coa conseguinte creación de tensións sociais e políticas entre persoas de tres relixións que, a partir dese momento, teñen que
vivir en contacto. Así mesmo, relaciona estes acontecementos cos poetas que escribiron as Cantigas d’escarnho e mal dizer.

Vieira, Yara Frateschi, “Carolina Michaëlis e a lírica galego-portuguesa”, Línguas e literaturas. Revista
da Faculdade de Letras do Porto, II Série, XVIII, 2001. Actas do Colóquio Internacional Carolina
Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925) nos 150 anos do seu nascimento. Nos 75 anos da sua morte.
Escola Secundária Carolina Michaëlis, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24 e 25 de Maio
de 2001, pp. 73-78.
Subliña Frateschi Vieira o esencial contributo de Carolina Michaëlis de Vasconcelos ao estudio da lírica galegoportuguesa,
destacando dúas obras fundamentais da filóloga alemana: a súa edición do Cancioneiro da Ajuda e as Randglossen zum
altportugiesischen Liederbuch, publicadas entre 1896 e 1905 na revista alemana Zeitschrift für romanische Philologie. Partindo
da análise do coñecemento que destas “glosas marxinais” ten a crítica, escaso, tanto pola dificultade de acceder a elas como
pola propia lingua na que están redactadas, constata a autora a necesidade de colocar estes textos ao alcance dos investigadores.
Esta necesidade, que está xustificada pola riqueza e validez dos argumentos das Randglossen e pola amplitude dos temas
estudiados, verase colmada pola execución dun proxecto, financiado pola Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP) e pola Xunta de Galicia, que é presentado neste artigo por Vieira e que ten como obxectivo a traducción,
análise e edición deses textos de dona Carolina.

Weissberger, Barbara F., “Dangler, Jean. Mediating Fictions: Literature, Women Healers, and the GoBetween in Medieval and Early Modern Iberia”, La Corónica. A Journal of Medieval Spanish Language
and Literature, vol. 30.1, outono 2001, pp. 279-282.
Alúdese á obra de Jean Dangler, Mediating Fictions: Literature, Women Healers, and the Go-Between in Medieval and Early
Modern Iberia, publicada por Bucknell University Press no ano 2001. Afírmase que o estudio sobre os poderes curativos das
mulleres que aparece nesta obra se centra en tres libros básicos: Spill o Llibre de les dones, de Jaume Roig; La Celestina, de
Fernando de Rojas e La lozana andaluza, de Francisco Delicado. Dangler afirma que autores masculinos como Rojas, Delicado
ou Roig animan ao seu lectorado a menospreciar os poderes curativos das denominadas “médicas”, “metgesses, físicas,
curanderas, parteras, essalmadoras, comadronas, conjuratrices”, entre outras. Deste xeito, a obra de Dangler dedícase a analizar
o papel das mulleres na medicina medieval e baséase nos exemplos que aparecen nos tres libros citados ao comezo da
recensión.

XI. 4. Publicacións en xornais: estudios e recensións
Blanco Rivas, M., “As rúbricas explicativas dos cancioneiros profanos”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº
194, 27 xaneiro 2001, p. 2.
Para solventar as dúbidas sobre as composicións líricas medievais publícase en Edicións Laiovento E por esto fez este cantar
(2000), obra de Xoán Carlos Lagares. Ademais, este volume pretende axudar a achegar ao lector ás condicións en que se
produciu a transmisión destas cantigas, así como do contexto histórico-cultural en que foron compostas. Xoán Carlos Lagares
recibíu por esta obra o X Premio de Investigación literaria “Carvalho Calero” do Concello de Ferrol e da Sociedade Cultural
“Medulio”. Finalmente neste artigo achéganse os datos biográficos do autor.

Quintáns S., M., “A obra dramática dunha autora do século X”, El Correo Gallego, “Correo das
Culturas”, nº 72, 15 abril 2001, p. 10.
Informa da publicación da Obra Dramática (2000) da autora alemana do século X, Rosvita de Gandersheim, a cargo da
Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor en edición bilingüe, galego-latín. Ademais de referirse á concepción da
literatura desta época e ao exemplo que esta muller representa, céntrase na edición preparada por Santos Paz da que destaca o
rigor e brevidade, salientando o seu estudio da obra dramática atento á estructura, ás fontes, á unidade de acción e estilo e
mesmo á recepción. Ademais de sinalar que o editor considera que esta autora foi unha pioneira en diversos xéneros cultivados
exclusivamente por varóns, repasa a súa producción literaria.

XI. 5. Publicacións en xornais: artigos de opinión e colaboracións fixas
Abuín de Tembra, Avelino, “Charinho e o Castelo da Lúa (I)”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 2
setembro 2001, p. 3.
Traza Abuín de Tembra a biografía do primeiro señor de Rianxo, Pai Gomez Charinho, e a transmisión aos seus sucesores do
mencionado señorío, ademais de recoller os datos relativos á fundación por parte do almirante de Sancho IV da súa fortaleza na
foz do río Te, fortaleza que foi destruída pola revolución irmandiña de 1467. Desta conserváronse novas ata o século XIX,
tecéndose despois arredor do Castelo da Lúa unha lenda que perviviu ata o presente.

______, “Charinho e o Castelo da Lúa (e II)”, O Correo Galego, “A lúa nos beizos”, 3 setembro 2001, p.
3.
Refírese a lenda do Castelo da Lúa, que pertenceu ao trobador e primeiro señor de Rianxo Pai Gomez Charinho. A historia dos
dous amantes do castelo foi recollida no volume de Leandro Carré Alvarellos Lendas tradicionais galegas, publicado en 1969.

Couselo, Xosé Martínez, “Un fato de académicos contra o idioma galego”, O Correo Galego, “País,
paisaxe e paisanaxe”, 20 novembro 2001, p. 2.
Inclúese a historia da Legenda aurea ou Flos Sanctorum, obra recompilada por Fr. Jacobo de Voragine, referíndose ás
diferentes edicións, incluídos estudios como o que apareceu no Boletín de la Real Academia Gallega en 1916, da man de Fr.
Atanasio López, e a problemática xurdida en Portugal con Arthur Viegas. Todo isto sérvelle par fundamentar as opinións sobre
o rexeitamento por parte da RAG da normativa da concordia.

Fernández del Riego, Francisco, “Celso Cunha e Martín Códax”, La Voz de Galicia, “Opinión”, 15
marzo 2001, p. 16.
Comenta Fernández del Riego a dedicación de Celso Cunha ao estudio da literatura medieval e, máis particularmente, ao
estudio de Martin Codax, centrándose na edición que do xograr de Vigo realizou o filólogo brasileiro en 1956, O cancioneiro
de Martin Codax. Del Riego subliña o labor de reconstrucción textual levado a cabo por Cunha no seu estudio e o traballo de
interpretación e de comentario dos textos, ademais de resaltar a excepcional sensibilidade de Cunha, que o levaría a volcarse
neste campo dos estudios medievais.

Gómez, Joel, “Parque de Bonaval”, La Voz de Galicia, “Santiago: Mi calle”, 18 outubro 2001, p. 2.
As reflexións sobre o parque de Bonaval compostelano fai que aparezan mencións aos trobadores Bernal de Bonaval e Arias
Nunez así como ás súas obras.

XI. 6. Publicacións en xornais: entrevistas
Orgaz, Ángel, “La literatura gallega de la Edad Media fue una de las más ricas de Europa”, El Correo
Gallego, “Entrevista”, 13 decembro 2001, p. 6.
Reprodúcese unha entrevista con Gema Vallín Blanco, profesora de Filoloxía Románica en A Coruña. Nela menciónase como
esta profesora entrou en contacto coa lírica galegoportuguesa medieval. Tamén se fala do influxo destas obras na literatura
galega actual. Logo, coméntase a importancia desta lírica no seu tempo e na actualidade. Asemade, sitúase cronolóxicamente
este periodo e diferénciase entre os distintos tipos de composicións. Finalízase valorando a tesis doutoral desta profesora que se
centraba na obra de Suárez de Tabeirós.

XI. 6. Publicacións en xornais: notas, presentacións e escritos varios
AFA, “Tradición medieval”, O Correo Galego, “AFA”, 4 abril 2001, p. 30.
Comentario sobre as actividades desenvoltas no marco do Congreso Internacional sobre poesía Hispánica Medieval Iberia
Cantat, celebrado na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. Refírese, en concreto, á conferencia
inaugural do foro, “O provenzal dos trobadores galego-portugueses e o problema da heterodoxia expresiva”, que correu a cargo
do profesor Giuseppe Tavani. O autor da nota de prensa subliña as ideas achegadas polo filólogo italiano verbo da interrelación
cultural e lingüística da Europa medieval e da súa proxección e interese nun presente marcado pola construcción europea, así
como os datos achegados por Tavani con respecto á influencia que sobre a literatura galega actual exerce a poesía producida no
occidente ibérico durante a Idade Media.

Abelairas, Beatriz, “La primera escritora de viajes fue gallega”, La Voz de Galicia, “Los domingos de la
voz”, 29 xullo 2001, pp. 8-9.
Aproximación a algunhas mulleres que destacaron ao longo da historia por seren pioneiras no terreo das viaxes e a plasmación
destas na escrita. Entre as escollidas aparece Exeria, considerada a primeira peregrina cristiá que no século IV realizou a viaxe
ata Constantinopla, Mesopotamia e Exipto, rexistrada despois na súa obra Itinerarium egerea. Indica que no libro se describe
pormenorizadamente a vida no Oriente Medio daquel momento, reflectindo a valentía e o fondo espírito relixioso desta monxa.

B. L., “As cantigas medievais centran o primeiro Memorial Filgueira Valverde no Museo”, Diario de
Pontevedra, “Cultura&Ocio”, 30 outubro 2001, p. 75.
Noticia da inauguración do primeiro Memorial Filgueira Valverde organizado pola Cátedra que leva o seu mesmo nome.
Informa de que os actos que renden homenaxe ao intelectual galego estanse a celebrar no Museo de Pontevedra e xiran arredor
da lírica medieval, un dos campos predilectos de investigación de Filgueira. Sinala que a decana de Filoloxía, Mercedes Brea,
foi a encargada de inaugurar o Memorial cunha conferencia titulada “Don Xosé Filgueira Valverde e as cantigas de Santa
María”.

I. M., “La literatura medieval hablaba del sexo sin ninguna clase de tapujos”, El Ideal Gallego, 19
setembro 2001, p. 18.
Refírese a conferencia inaugural do IX Congreso Internacional da Asociación Hispánica de Literatura Medieval, organizado
polo Departamento de Filoloxía Española e Latina da Universidade da Coruña e celebrado na Facultade de Filoloxía desa
Universidade. Sublíñase a importancia do foro, tanto polo elevado número de comunicacións presentadas no mesmo como pola
asistencia ao encontro de expertos de recoñecido prestixio no estudio da literatura medieval hispánica.

M. S. P., “El Congreso de Estudios Xacobeos vincula a Carlomagno con la fundación de Santiago”, La
Voz de Galicia, 14 setembro 2001, p. 7.
Refírese a celebración en Santiago de Compostela da sexta edición do Congreso de Estudios Xacobeos, que se iniciou cun
debate sobre o Pseudo-Turpín, parte do Codex Calixtinus que narra as supostas xestas de Carlomagno na Península Ibérica, e
sobre “la vinculación que el monarca franco puede haber tenido en la fundación de la ciudad de Santiago y en la promoción de
su camino de peregrinaje”.

Mozo Cajaraville, A., “El VI Congreso de Estudios Xacobeos”, El Correo Gallego, 2 setembro 2001, p.
30.
Anúnciase a celebración en Santiago de Compostela do VI Congreso Internacional de Estudios Xacobeos, subliñando a
importancia que reviste o encontro para os estudiosos do “feito xacobeo” e do Pseudo-Turpín.

Novo, Paulino, “Borboriño biográfico”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 79, 3 xuño 2001,
p. 5.
Fai un percorrido por distintas historias amorosas da literatura universal, algunhas con final feliz e outras verdadeiras traxedias,
para aludir logo ao caso das cantigas de amor e de amigo da literatura galega, das que subliña o diferente papel que nelas podía
ter a muller. Así mesmo alude a Macías o Namorado e a Inés de Castro como dous símbolos do amor na literatura galega e
portuguesa.

P. B., “Lírica de Martín Codax, Mendinho e Joan de Cangas na música de Quinta-Feira”, A Nosa Terra,
nº 970, “Guieiro Cultural”, 18 xaneiro 2001, p. 32.
Faise referencia á intención por parte do quinteto “Quinta-Feira” de musicar cantigas medievais para incluílas no seu repertorio,
pois segundo explica un dos compoñentes do grupo “é a maneira que escollemos nós de reivindicar a nosa cultura e de dar a
coñecer a arqueoloxía da nosa lírica”. A continuación faise un repaso pola traxectoria destes músicos e conclúese coa
posibilidade que está a barallar o grupo de musicalizar poemas de autores contemporáneos.

Regueiro, Carina, “O pasado é noticia”, O Correo Galego, “Descubrir”, 12 marzo 2001, pp. 4-5.
Describe C. Regueiro o labor editorial da empresa M. Moleiro Editor na última década, labor que abrangue tanto a elaboración
de libros de arte, ilustrados e anotados por artistas e autores actuais, como a confección de facsímiles de ricos manuscritos da
Idade Media e do Renacemento. Entre os primeiros, destaca a autora as Cantigas de amigo, ilustradas por Antón García Patiño,
ou o Beato de Liébana e El Cantar de los Cantares iluminados e caligrafiados polo pintor e escritor estremeño Javier Alcaíns.
Entre os segundos, que reproducen manuscritos de excepcional valor, tanto polo seu contido como pola riqueza da súa
ornamentación e polo seu carácter único, cabe sinalar o Beato de San Pedro de Cardeña, a Biblia de San Luis, El Libro de los
medicamentos simples, o Atlas Universal de Diogo Homem ou El Caballero Zifar, entre outros. C. Regueiro, que anota
sucintamente as características destes códices, dedica un apartado da súa nota a esbozar o proceso de elaboración do libro nos
scriptoria medievais e a describir o traballo que se realiza no obradoiro da empresa catalana durante a elaboración dos seus
“casi-orixinais”.

XII. Folletos de novidades editoriais

Ir Indo Edicións
(Sen DL nin ISBN)
Baixo o título de Ex Libris Ir Indo, a editorial deste nome publica o seu primeiro folleto no outono de 1999. Agora na primavera
do 2001 sae do prelo o número 2 no que se recollen algunhas das obras publicadas pola editorial nas súas distintas coleccións.
Abre o folleto un amplo comentario da obra Galicia 2020, no que se explica o obxectivo da obra e os numerosos colaboradores
que participan nela. Séguelle os comentarios de dez obras da colección “Elefante contacontos”, que ademais de reproducir a súa
portada, a idade para a que están recomendados e outros datos como o ISBN, o número de páxinas e o prezo, tamén van
acompañadas dun comentario sobre o seu argumento. As obra seleccionadas son: Bicos de prata (1999), de Fina Casalderrey;
Papá Ogro (1999), de Xosé A. Perozo; O bebé máxico (2000), de X. Henrique Rivadulla Corcón; Buá, buá, quetebuá (1999),
de An Alfaya; Contos do reino de Mamoranguá (1999), de Ana Mª Fernández e X. Babarro; A castaña que chegou a árbore
(2000), de Tucho Calvo; Soños de Carme (2000), de Leticia Dotras; Un susto para Glub (2000), de Isabel Freire; Aire sonoro
(2001), Antonio García Teijeiro; e El-Rei Artur e a abominable dama (2001), de Carmen Domech, Jorge Rey e Marilar
Aleixandre. O mesmo ocorre coas obras da colección “O parrulo”, Adiviñas de papel (1999), de Sabela Álvarez Núñez; O
calcetín amarelo (1999), de Mª Dolores Rial; Adiviñas para xogar (2000), de Sabela Álvarez Núñez; e A casa do grilo e da
chicharra (2000), de Azucena Arias Correa. Tamén se comentan as dúas obras da súa colección “Gran Formato”, Adeus India,
adeus (1999), de Xosé Manuel Villanueva e O xabaril branco (2000), de Tucho Calvo. Da colección “Narrativa” coméntanse
Revoeira

(2000), de Xosé Núñez Búa; Salvador de Occidente (1999), de Nacho Taibo; San Gonzalo (2000), de Álvaro Cunqueiro;
Matalote (2000), de Xesús Franco González; A liña de sombra (2000), de Josepg Conrad; Relatos de verán (2000), de varios
autores; Berta (2001), de Concha Blanco; e O relato policial (1997), de Poe e Conan Doyle. Tamén atende a outras
publicacións como os diccionarios, a “Biblioteca da cultura galega”, a diferentes guías ou a colección “Galegos na Historia”, na
que se inclúen biografías de persoeiros como Manuel Murguía, Francisco Fernández del Riego ou Eladio Rodríguez.

20 elefantes andan soltos. ¡Atrápaos!, de Ir Indo Edicións
(DL: VG-656-2001)
Neste folleto atopamos o catálogo que recolle as vinte obras da colección “Elefante Contacontos” que saíron do prelo ata
o de agora. Conta cunha introducción na que se fala da simboloxía do elefante como animal de gran memoria, capaz de espertar
fantasías de todo tipo, motivos polos que o elixiron como símbolo da colección. Anuncia a publicación inmediata de cinco
títulos máis, que aparecen recollidos nunha das páxinas finais, e ofrece de cada unha das obras recollidas unha breve
biobliografía do autor e ilustrador dela coa súa correspondente fotografía, así como a reproducción da portada, a ficha da obra e
un resumo do seu argumento. As obras catalogadas son: A brétema, de Mª Victoria Moreno, ilustrada por Xaime Asensi; Glub
contra Blef, de Isabel Freire con ilustracións de Evaristo Pereira; Os amigos de Martiño, de Xesús Santos Suárez con
ilustracións de Jorge Álvarez; O rei Kabul, de Max Jacob e ilustrada por Jesús Mª Arana; A verdadeira historia do Pirata
Xocas, de Milagros Oya con ilustracións de Kiko da Silva; O Calasas, o Curuxas e a pantasma, de Stephen Ryan Oliver e
ilustrada por Ramón Trigo; Papá Ogro, de Xosé A. Perozo con ilustracións de Evaristo Pereira; Bicos de prata, de Fina
Casalderrey e ilustrada por Manuel Uhía; Buá, buá requetebuá, de An Alfaya e ilustrada por Ramón Trigo; Contos do reino de
Mamoranguá, de Ana Mª Fernández e Xoán Babarro con ilustracións de Xulia Barros Barros; Soños de Carme, de Leticia
Dotras e ilustrada por Evaristo Pereira; O bebé máxico, de X. Henrique Rivadulla “Corcón” con ilustracións de Kiko da Silva;
A castaña que chegou a árbore, de Tucho Calvo con ilustracións de Pitón; Un susto para Glub, de Isabel Freire con ilustracións
de Evaristo Pereira; Contos populares rusos, de Alexander Nicoláievich, con ilustracións de Cesáreo Varela; Aire sonoro, de
Antonio García Teijeiro e ilustrado por

Xosé Cobas Gómez; El-rei Artur e a Abominable Dama, de Marilar Aleixandre, Carmen Domech e Jorge Rey ilustrado por
Andrea López Álvarez; A pesca está no vento, de Xosé A. Ventoso Mariño con ilustracións de Cesáreo Varela; Memorias de
Viriato, de Andrés Toxeiro; e Nassima, á sombra dos talibán, de Merçé Rivas Torres, ilustrado por María Lires.

Laiovento
(DL: C-471-2001)
Este Catálogo Xeral, ademais de presentar unha descripción de todas as obras publicadas por esta editora dende o seu
nacemento, inclúe unha introducción con cadanseu texto de Vicente Risco e Manuel Portela Valladares. No primeiro o autor
ourensán critica o feito de que calquera persoa puidera ter un cargo en Galicia sen saber por iso nada da terra, o que considera o
modo máis absurdo de culturizar aos galegos, posto que se está forzándoos a ignorarse a si mesmos. No caso do segundo, é un
fragmento que Portela Valladares dirixe a Risco e que foi publicada no número 17 da revista Nós en 1923, na que fala da
necesidade dunha lingua culta para Galicia coa que tratar o saber. A continuación, dividindo por coleccións, aparece unha ficha
de cada un dos libros que ten publicado esta casa editora, na que se achegan diversos datos da obra (ano de publicación, páxinas
ou o formato), un resumo do seu argumento e algún comentario sobre ela. Tamén anuncia os libros de próxima publicación,
ofrece algúns títulos da colección “Vento do Sul”, dedicada ás publicacións de lingua portuguesa, á de “Breviarios” e “Fóra de
serie", sinalando en cada unha delas as próximas publicacións. Finalmente, aparece un índice de autores e títulos das obras que
ten publicado Laiovento Edicións.

Sotelo Blanco
Catálogo Xeral de Educación Infantil e Primaria
(DL: C-229-2001)
Catálogo comentado de libros que a editorial ten publicados nas súas diferentes coleccións adecuadas para estas idades:
“Didáctica: Leo con Bubela-¿Quen o fai?”, indicada para os primeiros lectores; “Sotelo Blanco Infantil e Xuvenil”, dirixida a
rapaces de primeiro e segundo ciclo de primaria con series como “O lapis” e “A máquina de escribir”; “Os contos da Mala
Malona”, protagonizada pola cadela deste mesmo nome que conta as súas aventuras cotiás; e “Movil Books”, dirixidos a
practicar linguas. De cada unha das obras catalogadas ofrécese a súa reproducción da portada, os datos técnicos e un pequeno
resumo do seu contido.
Catálogo Xeral de Educación Secundaria
(DL: 2230-2001)
Catálogo comentado que contén obras de creación e de crítica. De entre as primeiras recolle títulos das coleccións “O
ordenador”, dirixida a primeiro e segundo ciclo de ESO; “docexvintedous”, colección xuvenil específica para segundo ciclo de
ESO; e “A biblioteca do Arlequín”, na que se recollen algunhas obras de teatro. En canto ás obras de crítica

recolle os manuais da colección “Literatura e Crítica” dirixidos á educación secundaria e ao Bacharelato, ademais daqueles que
achegan unha análise práctica sobre obras literarias galegas.

Toxosoutos
(DL: C-261-2001)
Catálogo correspondente ao 2001 no que se ofrece unha panorámica das obras que ofrece esta editorial organizadas por
coleccións, así aparecen obras pertencentes a “Cruceiro do rego”, “Divulgación e ensaio”, “Delfín”, “Ensino”, “Fasquía”,
“Keltia”, “Nume”, “Seitura”, “Trivium”, “Biblioteca filolóxica” e, finalmente, as que están fóra de calquera colección. Cada
colección que se correspnde cunha cor característica, vai precedida dunha portada na que se explica qué contidos se inclúen nela
e cada obra aparece coa reproducción da súa portada, características como as páxinas, o ISBN ou o prezo, así como un pequeno
resumo do seu contido.

Xerais
(ISSN: 1576-7604)
Durante o ano 2001 Edicións Xerais de Galicia sacou do prelo os números 41 (primavera) e 42 (outono) dos seus folletos de
novidades nos que dá conta daquelas obras que editou máis recentemente, así como dos premios Xerais e Merlín. No número
41 informa de que a colección Merlín chegou xa ao seu número 100, apostando polo compromiso de seleccionar traballos
orixinais de autores e ilustradores novos co gallo de fortalecer a literatura infantil galega popular. Agustín Fernández Paz, Fran
Alonso, An Alfaya, Marilar Aleixandre, Xosé A. Neira Cruz e Ramón Caride, entre outros cultivadores da literatura xuvenil e
infantil, valoran a traxectoria da colección e as súas achegas a esta. Ademais anúncianse as novidades de Fóra de Xogo ou de
Universitaria. Esta publicación tamén informa da XVIII Edición do Premio Xerais de Novela e da XVI do Premio Merlín de
Literatura Infantil, así como da gala literario-musical que se celebrará o 23 de xuño nas instalacións do Casino de Viveiro con
motivo de tales edicións. Por último, na contraportada, anúnciase a chegada do número 4 da revista Bravú, Sete portas, sete
mares e do libro Aprender a convivir, de Xesús R. Jares, fundador do colectivo Educadores pola Paz da Nova Escola Galega.
No número 42 atopamos noticias que se centran en novidades no ámbito do ensaio ou a diversas coleccións como Ablativo
Absoluto, Merlín, Merliño ou Xerais Peto. Ademais dáse conta na contraportada da publicación do primeiro álbum de postais
sobre La Belle Otero, a galega máis universal do século XX. A continuación, damos conta de todas as noticias asinadas que
aparecen nestes folletos:
- Angueira, Anxo, “Dúas pezas do mellor Rivas”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p. 5.

Cualifica a Rivas de “cultivador único” e repara no estilo dos tres relatos que conforman a obra A man dos paíños (2000). Do
primerio, que dá título á novela en si, sinala a ironía, a dor para tratar o tema da emigración e do exilio. Do segundo, titulado
Os náufragos, destaca a loita diaria co mar e coas administracións. A respecto da crítica, Angueria remata dicindo que non
pode esixírselle a cada paso a Rivas a gran novela galega porque ese é un labor que, no fondo, lle compete a toda a literatura
galega.
- Bragado, Manuel, “Xerais e o sector do libro galego en 2001”, Novidades Xerais, nº 42, outono 2001, p. 2.

Baseándose no estudio sobre o comercio interior do libro do 2000, promovido pola Asociación Galega de Editores e pola
Federación de Gremios de Editores de España, Bragado analiza a crise de crecemento do conxunto do sector editorial galego,
despois do estirón que vivira na década dos 90. Para Bragado, os cambios de hábitos culturais e de consumo da poboación e a
compracencia dos consumidores e das autoridades coa reprografía ilegal son algunhas das causas da ralentización do
crecemento. Ademais subliña que tamén ten influído a diminución da poboación escolar non universitaria, a invisibilidade do
fenómeno da lectura e do libro galego nos medios de comunicación e a “errática política lingüística e de promoción do libro que
desenvolven as administracións”. O actual director de Edicións Xerais aposta por unha reorientación total da política de
promoción do libro galego, que terá de ser asumida con “doses suficientes de intelixencia, rigor, profesionalidade, flexibilidade,
diálogo e capacidade de afrontar riscos” para adaptarse a cambios previsibles como a gratuidade do libro de texto do ensino
obrigatorio, a reforma ortográfica ou a irrupción

masiva de novos operadores dixitais. Por último, Manuel Bragado propón establecer “un marco consensuado e compartido”
entre todos os editores sobre cáles deben ser as prioridades e os criterios das axudas dunha nova política do libro en Galicia.

- Fernández Sanmartín, Celso, “Far-west: un libro peneira para separar a fariña do sal”, Novidades Xerais, nº 41, primavera
2001, p. 16.
Infórmase sobre a publicación de Far-west, un libro de poemas de Carlos Negro que constitúe unha especie territorio de choque
entre o mito e a chatarra que cruza as entrañas do lector. Carlos Negro, gran experto do cine do far-west chega, neste libro
publicado en Ablativo Absoluto, á conclusión de que a realidade está sendo transferida ao artificial. Para iso baséase en que os
rapaces de calquera pobo galego coñecen máis nomes relativos á informática que á ornitoloxía autóctona.

- Freguelo, Carlos, “Haberá novas sorpresas na serie de Said e Sheila”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p. 10.
Reprodúcese parte da entrevista que Carlos Freguelo sostivo con Ramón Caride, autor de O futuro roubado (2000), a última
entrega da primeira serie de personaxes para os lectores preadolescentes da literatura galega. O libro relata as aventuras de
Sheila e Said, dous rapaces que van facéndose adultos sen perder parte do encanto da infancia. Na triloxía o

autor vai renovando a estructura formal e o contido, pero mantendo a continuidade dos personaxes e a temática ecoloxista da
serie.

- González, Helena, “A tribo das baleas: unha antoloxía de poesía dos 90”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p.
16.
Informa sobre a presentación a cargo de Ablativo Absoluto dunha escolma sobre a xeración poética dos 90. A autora, Helena
González, elabora unha antoloxía de trece poetas, con edición dos textos en galego, castelán e inglés. Ana Romaní, Chus Pato,
Xabier Cordal, Estevo Creus, Olga Novo, Emma Couceiro ou María do Cebreiro son algúns dos poetas que compartiron
recitais, coleccións e ritos literarios sen chegar a formar unha escola poética, xa que o que os define é a disparidade de
propostas. A tribo das baleas (2001) é unha “guía de viaxe na que cada poeta abre un roteiro distinto” pero tamén unha tarxeta
de visita que fai posible dar a coñecer estes poetas máis alá da nosa comunidade.
- Iglesias, Mateo, “A memoria de Lugo”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p. 3.
Anuncia a nova entrega da serie Álbum de Postais, pertencente á colección que coordina Carlos Díaz Martínez e que constitúe
un paseo pola cidade de Lugo e polas vilas máis significativas da provincia entre os anos 1900 e 1930. A serie aparece ilustrada
con textos de escritores como Paco Martín, Fausto Galdo, Manuel María e Lois Diéguez, e amosa o

artellamento urbano da cidade, o estado dos conxuntos monumentais e a realidade socieconómica do momento (vixencia do
sistema foral, emigración a América,...).

- Iglesias, Mateo, “Ébora é unha novela de lector, para gozar, para saber que a felicidade está aí, próxima, que podemos tocala
capítulo a capítulo”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p. 4.
Entrevista con Xosé Carlos Caneiro, autor da novela Ébora (Premio Blanco Amor e Premio Eixo Atlántico 2000), que pecha
unha pentaloxía que iniciara o escritor de Monterrei coa obra O infortunio da soidade (Premio Xerais 1992). Nesta entrevista,
Caneiro agradece a acollida que a novela tivo por parte da crítica e dos lectores e incide en que o camiño que hai que seguir na
literatura é aquel que leve á “conquista de novos espacios lingüísticos”, ao uso dunha “voz propia” e á “edificación constante
dun corpus que pretende ser universal”.
- Iglesias, Mateo, “Galicia: país de emigrantes e náufragos. A man dos paíños: tres xeitos de mirada”, Novidades Xerais, nº 41,
primavera 2001, p. 5.
Reseña sobre A man dos paíños de Manuel Rivas (A Coruña, 1957). O autor enfía tres tipos de relatos nesta obra: un de ficción,
con nome que dá título á novela, A man dos paíños; outro fotográfico O álbum furtivo e outro xornalístico, Os náufragos. O
primerio relato é unha novela curta con tintes psicolóxicos; o segundo recolle un conxunto de 25 fotografías que constitúen
unha segunda natureza, a da publicidade comercial, e o terceiro, elaborado en formato de

reportaxe xornalística, ofrece testemuñas de heroes anónimos do mar. Segundo Iglesias, que tamén califica a obra como un
“manual sobre a identidade galega”, os motivos fundamentais son o da emigración e o do naufraxio, tratados dende unha visión
antitópica de Galicia.

-Iglesias, Mateo, “Nunca deixarei que a realidade me escaralle unha boa novela”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p.
8.
Carlos Reigosa dá varias claves para entender o seu último libro, Narcos, nunha entrevista con Mateo Iglesias. Reigosa, que
iniciara con Crime en Compostela (1984) unha serie de novelas protagonizadas polo detective Nivardo Castro e o xornalista
Carlos Conde, elabora unha ficción que medra sobre un “espacio de aventura pero que responde ás leis da imaxinación, na
procura dun relato ben concibido, ben estruturado e ben escrito”. O autor, que pretende orientarse máis a partir de agora cara á
literatura deixando menos marxe para o xornalismo, sostén que Narcos se caracteriza polo seu ritmo forte e rápido ata chegar a
un final violento e inesperado. Confesa, ademais, que aínda queda moito da Compostela retratada na novela que lle valera o
primeiro premio Xerais no 1984 (Crime en Compostela), pero agora o que pretende é falar da cidade situándose no ano 2001. O
mundo do narcotráfico sérvelle a Reigosa para elaborar un labirinto de fogos cruzados que arrastra ao lector dun xeito
impulsivo cara ao final debido a unha acción trepidante.
- Iglesias, Mateo, “A traizón a si mesmo é a máis terrible que un pode cometer”, Novidades Xerais, nº 42, outono 2001,
p. 7.

Entrevista a Marilar Aleixandre, autora de Teoría do caos (Premio Xerais de Novela 2001). A autora confesa que pretendeu
explorar as contradiccións no interior dunha mesma persoa, entre como viviu a vida na mocidade e como a vive máis tarde -o
que Aleixandre chama “a traizón a si mesmo”-, máis que confrontar dúas formas de entender o xeito de vivir a vida. O punto
en común dos relatos que compoñen a novela son historias de traizóns xa que todos os personaxes foron traizoados, dunha ou
doutra forma, polos seus. A autora, que xa quedara finalista de Xerais coa novela Tránsito dos Gramáticos, afirma que o seu
último traballo, iniciado no ano 1995, está presidido pola mecánica cuántica, pola idea de que hai moitos estados posibles da
materia. De aí que, ao xeito de Rayuela de Julio Cortázar, se suxira aos lectores no antepórtico do libro que escollan un
itinerario de lectura dos capítulos nunha orde diferente á establecida.
- Iglesias, Mateo, “A arte é unha busca radical da verdade do mundo”, Novidades Xerais, nº 42, outono 2001, p. 9.

Iglesias entrevista ao escritor Suso de Toro con motivo da publicación da súa última novela, A carreira do salmón. Para
o escritor a idea da vía do salmón explica a experiencia dos cidadáns que, dende Galicia, queren levantar “un país digno sobre
esta sociedade estragada e semiviva”. O libro, que reúne unha serie de artigos froito dunha década de traballo nos xornais,
insiste na necesidade de que o artista tome partido ata mancharse. De feito, algúns dos textos que aparecen no volume son
inéditos porque foron rexeitados no seu día pola prensa galega. Segundo o autor, A carreira do salmón recolle todo o que “tiña
que dicir nestes anos sobre o humano (vivir hoxe, a cultura, a política....) e un pouquiño tamén

sobre o divino.” Na entrevista Suso de Toro anuncia que está repasando unha novela xa concluída, Trece badaladas, na que se
baseou Xavier Villaverde para facer un “thriller” de misterio que se rodará en Santiago.

- Iglesias, Mateo, “Esta merla de trapo está construída cos fíos da memoria”, Novidades Xerais, nº 42, outono 2001, p.
19.
Entrevista con Antón Cortizas, autor de A merla de trapo, un conto fantástico, que se move no mundo do marabilloso e que
recibiu o Premio Merlín 2001. Cortizas, que xa ten ás súas costas unha obra de máis de vinte libros publicados, recrea as
fórmulas narrativas tradicionais e inclúe poemas e metáforas brillantes, mesturándoas cun lixeiro humor que favorece a
comunicación cos lectores máis novos aos que vai dirixida a novela. Para o autor, o feito de recibir o Premio Merlín de
Literatura Infantil supuxo “un momento íntimo de pracer e vaidade”, pero que, ao seu parecer, ha de ser breve “ para poder
seguir imaxinando horizontes”. O libro está formado por unha historia central, a dos amores da merla de trapo e o merlo de
ferro, ou da costureiriña e o ferreiro, e outros relatos, nos que se actualizan elementos presentes na tradición literaria oral
popular, unha tradición que para Cortizas é fonte mesma da literatura porque forma parte da memoria colectiva.
-Martínez Bouzas, F., “A memoria do boi é a imaxe do animal metafórico de Galicia”, Novidades Xerais, nº 42, outono 2001, p.
4.

Martínez Bouzas analiza A memoria do boi, a última obra do poeta e narrador Xosé Vázquez Pintor, valedora dun dos premios
de máis entidade e prestixio dos convocados en Galicia, o Premio Torrente Ballester 2001. Bouzas repasa brevemente a obra do
escritor dende os seus comezos (Lume de biqueira, Quen faga voar) ata chegar ao último traballo. A memoria do boi é, ao xuízo
de Martínez Bouzas, unha “novela tremenda e engaiolante”. Cunha extensión de 31 capítulos distribuídos en 167 páxinas,
Vázquez Pintor literaturiza a cidade de Pontevedra (Boapedre) nunha novela polifónica, de voces e ecos que trasparentan o
distinto ao longo de máis de medio século en que se respiraba o aire de tres guerras. A partir dun fermoso soño do boi, imaxe do
animal metafórico de Galicia, o relato técese tomando como punto de partida ducias de historias amalgamadas cheas de imaxes
fortemente simbólicas e poéticas. O crítico destaca da obra a ricacidade do rexistro, as definicións sinestésicas ou o estilo forte e
epopeico que, non por iso, deixa de conseguir un achegamento da voz narrativa ao protagonista gracias á supresión sistemática
do artigo diante do nome do personaxe. En definitiva, “unha crónica viva”, solidaria do vivir cotián na “cidade de pedra” na que
Vázquez Pintor ubica aos máis variados personaxes: mariñeiros, tratantes, arrieiros, os señoritos do Casino, entre outros.

- Nicolás, Ramón, “O novo rostro da Biblioteca das Letras Galegas”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p. 20.
Infórmase de que o crítico Ramón Nicolás será o director da colección Biblioteca das Letras Galegas, nacida no ano 1989 no
seo de Edicións Xerais. Na nova repárase no emprego rigoroso de criterios analíticos e na reactualización de determinados
textos que realiza esta colección. Ademais dáse conta dos dous volumes que se presentan neste ano: Obra poética galega, de
Luís Amado Carballo e Nasce un árbore e Memoria de Tains, de Gonzalo R. Mourullo, resultado do

traballo dos profesores Luís Alonso Girgado e Teresa López respectivamente, que apostan, ademais, por un novo deseño que
contribúe a modernizar e reformular aspectos do interior como a potenciación do aspecto iconográfico das obras.

- Nogueira, Ioli, “O concepto de Galicia como paraíso illado, fóra do mundo, é un concepto reaccionario”, Novidades Xerais, nº
41, primavera 2001, p. 7.
Nogueira entrevista ao autor de Papaventos, Xavier Queipo (Santiago, 1957). Un escritor que narra na súa última obra unha
historia sobre a desposesión da luz e a privación da seguridade que ofrece a percepción dun mundo con coordenadas coñecidas.
Nesta obra Queipo mergúllase na loita interior dun personaxe enfrontado coa fatalidade. A partir dunha anécdota real (o
traductor ao inglés de Ensaio sobre a cegueira, de Saramago, que morreu cego logo de rematar o seu traballo) trata o tema da
cegueira mesturándoo cunha historia de amor, baseada na busca da felicidade e na procura do equilibrio. Ubicada nun espacio
multixeográfico, o autor tenta desbotar a idea de Galicia como paraíso illado afondando nunha situación extrema como é a da
perda da visión e tentando amosar a esencia do home. O autor doutras obras como Malaria sentimental ou O Paso do Noroeste
realiza un traballo de profundización psicolóxica que, ao seu ver, inicia unha nova etapa que aínda non sabe a onde o ha levar.
Na mesma páxina, nun despece titulado Unha novela de amor e desposesión dos sentidos faise un breve repaso pola obra do
autor e analízanse algúns dos aspectos da trama de Papaventos.

- Pacios, Xurxo, “Males de cabeza é unha viaxe ao lado escuro das nosas vidas e ao tempo un alegato contra a hipocresía e
contra o poder”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p. 6.
Entrevista con Fran Alonso arredor do seu último libro, Males de cabeza. Segundo o autor trátase o tema da loucura que nos
afecta a todos, o comportamento irracional que aboia en nós ao enfrontarnos ao día a día, aos problemas cotiás. As claves para
abordar un tema tan dramático son as do humor, a axilidade narrativa, unha ollada dura e humana e a orixinalidade da súa
estructura, un macrotexto que tenta eliminar as barreiras xenéricas. A xuízo do propio autor, que tamén trata o tema da
identidade galega no texto en “Desviación de chamada”, é o seu mellor libro.
- Pérez Nieves, Gonzalo, “A perspectiva dun libreiro”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p. 2.
Pérez Nieves analiza a saúde do libro galego (número de títulos publicados, ilustracións, coidados das edicións,...) dende a súa
experiencia como libreiro. Fai fincapé en que actualmetne é o libro galego o que financia ao libro en castelán. Ademais
informa, entre outros aspectos, que as devolucións de invendidos galegos son cada vez máis reducidas e incide nun factor
favorable para aumentar a normalidade da lectura en galego: o feito de que os máis novos xa estean afeitos a ler na lingua do
país dende a escola.
- Requeixo, Armando, “Abismos de tinta”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p. 17.

Informa da nova serie da Colección Xerais Peto, Abismos, unha plataforma para os novos creadores, na que xuntan esforzos
escritores como Fran Alonso, Rosa Aneiros e Xurxo Borrozás, co obxectivo de chegar a que a oferta de títulos sexa diversa e
de calidade. A batería de títulos comezará con Narradoras, un volume colectivo que recolle historias asinadas por varios
prosistas do país das xeracións dos 80 e os 90, e cos microrrelatos de Medos Romero en Dubido se matei a Lena onde se
explora os universos da soidade, a procura da identidade e a incomunicación humana e social, dende unha óptica feminina.
Ademais tamén se iniciará como escritor o xornalista Xesús Fraga co seu libro de contos a cabalo entre o neorruralismo e o
realismo do prosaico cotiá Tute para catro.
- Rivas, Manuel, “O río Ébora”, Novidades Xerais, nº 41, primavera 2001, p. 4.
Columna na que Manuel Rivas fai unha análise da obra de Xosé Carlos Caneiro, Ébora, dende a súa óptica de lector. Para
Rivas, a novela, Premio Blanco Amor e Premio Eixo Atlántico 2000, é un “longo alalá de río que nos desperta noutra
dimensión cos sentimentos afinados”. Destaca do autor, entre outros aspectos, a capacidade para transformar a paisaxe ou
recrear valéndose do humor e mesmo da dor, nunha sorte de zigzag que vai abrindo camiño a un soño literario “que non se
esgota en si mesmo”.
- Romaní, Ana, “Teoría do caos: as formas da traizón que agocha a area”, Novidades Xerais, nº 42, outono 2001, p. 7.

Partindo da novela Teoría do caos de Marilar Aleixandre, Ana Romaní repara “nas distintas formas de traizón que agocha a
area, o paraíso”. Remóntase á literatura de Dante e a Moby Dick para tratar o tema da traizón aos ideais (“a condición humana
é a daquel que deixa as mans pola revolución”) e sinala, por último, que o libro de Aleixandre é unha “novela de desencontro
xeracional e diario desasosegado”, pero tamén unha novela “da amizade, da lealdade, da seducción e do olor”.
- Valcárcel, Marcos, “A vida apoteósica, crebacabezas satírico da Compostela actual”, Novidades Xerais, nº 42, outono 2001, p.
5.

Reseña da última novela de Bieito Iglesias Araúxo (Ourense, 1957). A vida apoteósica (Xerais, 2001) supón un certo cambio de
rexistro con respecto a novelas anteriores do autor, como Miss Ourense (1994), O mellor francés de Barcelona (1999) ou A
noite das cabras do aire (Premio Merlín 1999). A anterior nostalxia e o vencello ás orixes son substituídas nesta novela por un
retrato satírico da Compostela dos últimos anos. Valcárcel destaca a riqueza dos cinco ou seis grandes personaxes centrais, sen
restarlle imp ortancia ao resto do variado elenco de figuras que ilustran este fragmento da vida histórica compostelana, un
elenco que vai dende a clase media ata o mendigo preindustrial, e que orixina escritas contrapostas nunha xornada previa ao 25
de xullo en Compostela. Os recursos máis socorridos en A vida apoteósica son, entre outros, o da caricatura, o entroido, a
ficción carnavalesca, a memoria recente, a provocación e a transgresión, o humor negro e o gusto polo macabro e o relato
pornográfico. Ademais Iglesias Araúxo xoga con todos os

rexistros literarios: novela de aventuras, urbana e marxinal, negra, cultura popular (cine, música, tebeos), e mesmo o
expresionismo propio de Blanco Amor ou a literatura que bebe do marabilloso.

XIII. Páxinas Web

Agrupación Cultura “O Facho”
(http://teleline.terra.es/personal/ofacho/)
A páxina web desta agrupación coruñesa , que se creou en 1963, non presenta variacións con respecto ao ano pasado, polo que
se pode consultar o seu contido no Informe de literatura 2000, apartado XII.

Alem-parte
(www.geocities.com/alemparteweb)
Esta revista de Chantada, ademais de presentar apartados relacionados coa música ou distintos temas de actualidade que trata no
apartado de opinión, mostra as colaboracións literarias de distintas persoas dentro dos apartados de narrativa e poesía. Ademais
disto permite enlazar con outras páxinas literarias como a de Jaureguizar ou Bravú.net, así como coas páxinas de distintos
xornais galegos, nacionais e mesmo internacionais.

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
(www.vieiros.com/museohumor/castelao.html)
Dentro da páxina do museo de humor de Fene na que se ofrece información sobre distintos persoeiros como Maside ou Seoane
aparece esta dirección que achega unha breve información biobibliográfica sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Del
indícase que non só destaca como principal impulsor e autor do debuxo de humor en Galicia, senón tamén como referencia de
calidade parangonábel a calquera grande mestre do mundo.

Ameixa cómics
(personal.redestb.es/ferreiro/)
Nesta dirección da primeira páxina web galega dedicada ao cómic teñen cabida distintas ilustracións e cómics como os titulados
“A deusa Mexica”, “O caso do cofre” ou a versión animada de “Anamarciana”, entre outros.

Andel virtual
(www.andelvirtual.com/)
Trátase dunha tenda en liña que ofrece libros e discos e que ten como obxectivos potenciar a lingua e a cultura galega
proxectándoas dende Galicia cara o resto do mundo. Así mesmo outra das súas pretensións é colaborar na promoción dunha
Rede de Internet máis galega. Por outro lado esta páxina permite consultar o estado de publicacións de distintas áreas de
interese como arte, ensaio, investigación ou literatura. Precisamente sobre este último apartado ofrece cadros sinópticos sobre
distintas obras que se enmarcan nos apartados de “Novidades”, “Xuvenil”, “Infantil”, “Narrativa” ou “Coleccións”. Tamén
relacionada coa literatura está a posibilidade de publicar creacións literarias ou críticas de libros na sección “Faro Novo” ou a
de manter relación con autores e editores galegos entrando no apartado “Carta ó autor”. Así mesmo baixo os epígrafes
“Centenario de Dieste”, “Murguía 2000” e “Sempre Castelao” dános datos da vida e obra destes autores e ofrece títulos deles
ou sobre eles que están no catálogo desta tenda.
Referencias varias:
A. N. T., “Os libros de andelvirtual.com”, A Nosa Terra, nº 1014, “Fin de semana”, 28 decembro 2001-4 xaneiro
2002,
33.

Faise alusión á dirección andelvirtual.com, portal especializado en libros galegos e portugueses que se poden mercar a través da
rede. Destácase a Xaime Nogueira como o promotor desta idea, quen afirma que nos últimos dous anos medraron as vendas a
través da rede e se conseguiu un “grao moi alto de fidelidade” entre libreiro e cliente.

ANILIJ
(www.uvigo.es/anilij)
Nesta páxina a Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) expón cales son os seus
obxectivos, entre os que se atopa o de fomentar a investigación conxunta de distintos sectores implicados na literatura infantil e
xuvenil. Así mesmo ofrece información sobre os seus estatutos, sobre os seus membros, a localización da súa sede ou sobre
enlaces relacionados con esta materia. Por outro lado no apartado de información de interese teñen cabida as actas das reunións
desta asociación, manifestos literarios, información sobre asociacións ou exposicións e distintas notas informativas que van
aparecendo ao longo do ano e que dan conta de congresos, encontros ou simposios en distintos lugares, así como de revistas de
interese para este tipo de literatura.

Arousáns ilustres
(www.galeon.com/arousa/arousans_ilustres.htm?)
Esta páxina do equipo de normalización lingüística do I.E.S. Francisco Asorey de Cambados ofrece información sobre a vida e
obra de distintos persoeiros desta zona, entre os que se atopan o propio Francisco Asorey, Rafael Dieste, Manuel Antonio,
Ramón Cabanillas, Valle-Inclán ou Castelao, permitindo neste último caso enlazar co Museo Castelao. Ademais disto inclúe
algunha noticia de prensa relacionada cos equipos de normalización, e sinala que están a traballar para ofrecer información sobre
outros personaxes como Manuel Lueiro Rei ou Faustino Rey Romero, entre moitos outros.

Asociación Cultural Conversas
(www.conversas.org)
Esta Asociación, creada en 1996, e que na súa páxina presenta distintas lendas, cantigas ou diálogos na boca de distintos
personaxes, non presenta cambios respecto ao que se describe no Informe de literatura 2000, apartado XII.

Asociación Cultural O Penedo da Forca
(teleline.terra.es/personal/openedo/historia.htm)
O contido da páxina desta asociación que naceu en 1992 continúa a ser o xa descrito no apartado XII do Informe de literatura
2000.

Asociación Galega de Editores
(www.editoresgalegos.org)
Esta asociación que foi creada en 1983 para apoiar a iniciativa empresarial da edición en lingua galega, prestando así os seus
servicios a 23 editores de libros, música e multimedia, indica na súa páxina que xunto cos seus socios participa activamente en
campañas de promoción do hábito da lectura, incentiva a novos autores e editores e favorece o intercambio de creacións
intelectuais máis alá dos límites nacionais. Así mesmo proporciona os nomes dos seus cargos directivos e os das editoriais
asociadas, indicando neste último caso distintos datos sobre elas como as súas coleccións ou liñas editoriais.

Asociación Teatral Artello
(www.artello.com)
Dáse información sobre a compañía Artello Teatro, da que se indica que a súa creación foi no 1978 e que a partir de 1994
iniciou unha nova etapa caracterizada por un xeito de producción máis artesanal, polo que se lle engadiu o sobrenome “alla
scala 1:5”. Ademais dá conta dos espectáculos que produce esta compañía, entre os que destaca “A do libro” (1995) e “Unha de
amor” (1999), cos que participou en numerosas xiras, actuando en distintas programacións e festivais, así como en campañas
escolares de toda a Península. Por outro lado sobre estes espectáculos mostra datos relacionados co seu argumento, a súa posta
en escena ou os seus datos técnicos. Así mesmo inclúense nesta páxina calendarios de funcións da compañía e notas de prensa
que sobre ela se recolleron en distintos xornais ao longo dos anos.

Baía Edicións
(www.baiaedicions.com)
Dá conta do nacemento desta empresa en 1990 cun proxecto editorial que se enmarca dentro dun esforzo común pola
normalización lingüística e social de Galicia. Sinala tamén que, ademais de traballar o libro de texto, se preocupa por divulgar o
entorno natural e cultural e por promocionar a obra de novos autores e autoras. Así, pois, indícanse aquí cales son as liñas
editoriais e coleccións que traballan, destacando dentro do ámbito da literatura a colección “Baía narrativa”, “Baía branca”
(poesía), “O Golfiño” (infantil e xuvenil) e “Baía teatro”. Ademais disto ofrece un listado xeral no que se poden consultar todos
os títulos publicados ata o momento.

Batallón Literario da Costa da Morte
(www.finisterrae.com/batallon)
A páxina desta agrupación literaria contén os catro números publicados do seu boletín oficial Feros Corvos, onde ademais de
poemas hai noticias relacionadas coa súa actividade como grupo. Ademais disto ofrece o contido de dous libros nos que tamén
participan os integrantes do Batallón. En Nós atópanse escritos de Marilar Aleixandre, Suso Baamonde, Pilar Beiro, David
Creus ou Mónica Góñez, entre outros. Respecto a Mar por medio destácase que se trata dunha escolma literaria bilingüe de
autores cubanos e de membros do Batallón. Esta páxina permite ademais obter información turística ou económica sobre a
Costa da Morte, así como consultar distintos contos e lendas relacionados con esta área xeográfica.

Biblioteca virtual de literatura universal en galego
(www.bivir.com)
Trátase dunha biblioteca virtual dirixida por Xulián Maure que contén diversos textos da literatura universal traducidos ao
galego, e que poden ser utilizados libremente, segundo se indica na páxina principal, para uso particular ou docente. Aos textos
pódese acceder a través dunha relación de obras ou de autores, na que ademais se indica o espacio que ocupa cada unha das
traduccións. Ademais disto o lector pode optar por achegarse á obra baixando só as primeiras liñas ou toda a obra, podendo
facelo neste último caso nunha versión que permite usala nun portatextos.
Referencias varias:
- Arturo Lezcano, “Aberta unha biblioteca virtual en galego dos clásicos universais”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 abril
2001, p. 27.
Informa da apertura dunha biblioteca virtual en galego dos clásicos universais (Andersen, Scott, Defoe, Swift, Twain,
Dickens,...), promovida pola Asociación de Traductores Galegos (ATG) que dirixe Xulián Maure. Subliña que neste momento
se ofrecen 39 títulos de 27 autores como Balzac, Boccaccio, Capel, Diderot, Maupassant, Allan Poe ou Cicerón. Ademais
indica que a biblioteca conta con primicias editoriais entre as que destaca o relato A morte do palicari,

do poeta grego Kostis Palamás, único texto traducido a unha das linguas da península. Destaca tamén que se adxunta unha
síntese do remate de Herodías, de Gustave Flaubert, traducida ao galego por Enma Lázare.

Bravú
(www.bravú.net)
Dentro da variedade deste portal, onde se atopan temas relacionados coa música, a pintura ou distintos temas actuais, ten cabida
a literatura dentro da sección “Impresións”, xa que dá noticia de distintas novidades editoriais e reproduce artigos que tratan
sobre distintas obras. Ademais, dende o mes de outubro conta coa sección “Sonche contos” a cargo de Xavier Queipo.

Referencias varias:
- César Silva, “Bravú.net”, Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 50, “Cine”, xuño 2001, pp. 38-39.
Amósanse as principais características do portal <www.bravu.net> que tenta ser un espacio de difusión de contidos culturais e
de lecer feitos en galego. Indícanse os seus colaboradores –Suso de Toro, Jaureguízar, Xurxo Souto, Manuel María, etc.– e
destácase que Suso de Toro comezou a desenvolver nesta web, baixo o título de Esplendor, unha área temática na que os
internautas poden axudar a escribir un guión interactivo iniciado polo escritor compostelán.
- Doda Vázquez, “El paraíso de la retranca virtual”, La Opinión, “Cultura”, 1 xuño 2001, p. 64.

Informa da posta en marcha do portal bravú.net, promovido por Manuel Bragado, director de Edicións Xerais, Pancho Casal,
director de Continental Producciones e Manuel Pereiro, editor do portal. O portal, que se pode visitar en galego e que está divido
en dez áreas temáticas, pero que contará tamén con versións en castelán e inglés, nace coa intención de producir unha media dun
tema musical por semana que se poderá baixar en MP3. Para Pancho Casal, trátase dunha “factoría de producción de contidos”,
onde cabe un concepto de cultura moi amplo: música, taboleiro, cinema, fotografía, guións interactivos, tests,... Ademais,
informa tamén da presentación do cuarto número da revista Bravú, na que colaboran escritores como Luisa Castro, Henrique
Rabuñal, Suso de Toro ou Víctor Freixanes.
-Iván Leis, “A Rede, en clave ‘bravú”, Faro de Vigo, “El Sábado”, nº 212, 9 xuño 2001, p. 1.
Repasa a historia do movemento bravú dende a súa xénese estructurando en tres etapas a súa dinámica a raíz da presentación
pública da páxina web Bravú.Net. Sitúa unha primeira que podería ter dúas vertentes: a musical, na que os grupos comezan a
reinvindicar un espacio propio e que ten no Manifesto de Chantada de 1994 e no disco Unión Bravú (1996) os seus piares; e a
literaria, que ten como modelo a Santiago Jaureguizar. O segundo chanzo do bravú vén, na súa opinión, coa publicación da
revista Bravú, distinguida co Premio da Crítica 1998 á iniciativa cultural. Finalmente, a nova páxina de internet abriría unha
nova fase. A este respecto, recolle as palabras de Pancho Casal e Xosé Manuel Pereiro, editores do portal, que afirman que
Bravú.Net pretende ser un “faro cibernético da cultura alternativa” en Galicia e a base para unha “factoría multimedia” que dea
saída a productos e actos non oficiais. Finalmente, descríbense

as seccións da web: “Sons”, “Visións”, “Impresións”, “Ferrament@s”, “A Rede”, “Mundos”, “A Ruta”, “Xteca”, “Taboleiro” e
“E ti que?”.

Britonia
(www.pangalaica.com/britonia/inicio.htm)
Páxina que ofrece información variada sobre a Mariña de Lugo e na que teñen cabida aspectos que van dende a economía e o
turismo ata lendas relacionadas con esta área xeográfica. Así, por exemplo, aparece a titulada Os Mariños, que forma parte das
tradicións populares celtas comúns a distintos países; ou a titulada O Bispo Santo e os Normandos, que relata o feito his tórico
dun bispo que liberou a Galicia do perigo dunha cruenta invasión viquinga.

Teatro Bruto
(www.corevia.com/teatrobruto)
Achega diversa información sobre esta compañía que dirixe Pablo Rodríguez, quen tamén é actor. Así pois, faise un pequeno
resumo sobre algúns dos seus espectáculos dende o ano 1996 ata o 2001 e dentro de “Editorial virtual” reprodúcense textos de
autores como Rafa Villar, Chus Pato ou Manuel Lourenzo. Conta ademais cun apartado de novidades para informar sobre os
seus últimos espectáculos.

El Caserón de Milagros Oya
(www.nenos.com)

Presenta un manifesto contra a invisibilidade da literatura infantil e xuvenil asinado por escritores, ilustradores, editores,
bibliotecarios e educadores que denuncian a falta de informadores e críticos neste tipo de literatura, ademais de pedir que esta
se deixe de infravalorar. Esta páxina permite ademais baixar da rede libros interactivos cos que os rapaces poderán gozar lendo,
pintando ou resolvendo pasatempos. Así mesmo ofrece sinopses dalgúns libros que se poden mercar a través desta mesma
páxina.

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
(www.cirp.es)
Dáse información xeral sobre este centro de investigación e sobre os distintos proxectos que nel se desenvolven, indicando
neste último caso o nome do director do proxecto, o traballo realizado e as publicacións que sacan. Ademais de proxectos
relacionados coa lingua ou con distintos aspectos das humanidades, existen unha serie deles que se relacionan coa literatura
galega. Así, dirixido por Anxo Tarrío Varela atópase o de “Diccionarios de literatura” e “Bibliografía da literatura galega”,
baixo a dirección e coordinación de Blanca-Ana Roig Rechou está o de “Informes de literatura” e baixo a denominación de
“Arquivo Galicia Medieval” agrúpanse catro proxectos distintos coordinados por Mercedes Brea. Así mesmo, relacionados
tamén coa literatura están os de Luís Alonso Girgado denominados “Edicións facsímiles”, e “Parladoiro”, e o de Modesto
Hermida chamado “Narrativa recuperada”. Ademais de información sobre todos estes proxectos esta páxina permite consultar a
base de datos da lírica profana galego-portuguesa, onde se poden facer buscas por trobador, frases ou recursos retóricos.

Colectivo de Escritores do Eo-Navia Cotarelo Valledor
(teleline.terra.es/personal/cvalledor)
A páxina deste colectivo, ademais dunha presentación dos seus compoñentes, contén información relativa a distintos aspectos
do galego de Asturias como a súa lexislación ou a súa gramática. Así mesmo dentro da súa “Biblioteca Virtual Eonaviega”
aparecen distintos textos de literatura infantil, narrativa, poesía, teatro ou ensaio en formato PDF e en galego de Asturias. Por
outro lado a partir de aquí pódese acceder a outras páxinas como a da revista literaria O Espello, á páxina da Mesa prá Defensa
del Galego de Asturias ou á persoal de Xavier Frías Conde.

Consello da Cultura Galega
(http://www.consellodacultura.org)
A páxina desta institución, que cambiou de enderezo neste ano 2001, ademais de ofrecer información relativa á súa lexislación
ou á súa historia dende que se creou no 1983, achega datos sobre os distintos actos que organiza, sobre as súas publicacións,
convocatorias ou sobre os diferentes proxectos que alí se desenvolven para defender e promover os valores culturais propios de
Galicia. Así, pois, dentro das publicacións literarias que presentou no ano 2001 está a escolma de Poetas e narradores nas súas
voces, que conta coa participación dun bo número de narradores e poetas ben coñecidos.

Referencias varias:
- AFA, “O Consello da Cultura mete en rede as súas bases de datos”, O Correo Galego, 15 xuño 2001, p. 33.
Anúnciase a posta en marcha na rede de nove bases de datos de referencia para investigadores, aprobadas polo Consello de
Cultura Galega (CCG). Ditas bases mostran información relacionada co Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística
(APNL) coa correspondente documentación sobre os Servicios, Asociacións, Entidades e Documentación Legal de Galicia.
Conclúe dando algunha información das seccións nas que se poden atopar as bases creadas.

- Agn, “O portal do Consello da Cultura Galega recolle voces de 31 autores galegos”, Diario de Ferrol/El Ideal Gallego, 10
novembro 2001, p.46/p.50

Dá conta da obra virtual Poetas e narradores nas súas voces, que se recolle no portal culturagalega.org do Consello da Cultura
Galega. A obra, coordinada pola escritora Luísa Castro, recolle as voces e os textos de 15 narradores e 16 poetas galegos
contemporáneos, dos que ademais se inclúen uns apuntes bibliográficos de cada un deles. Segundo a coordinadora deste
proxecto, os escritores que se seleccionaron para formar parte da obra foron aqueles “máis coñecidos e máis accesibles ó gran
público” e comenta que o proxecto continuará coa recolleita doutras voces e textos de escritores galegos contemporáneos.

Contos ínfimos
(www.geocities.com/contosinfimos/)
Páxina que sucede a unha experiencia anterior denominada “Touciño de ceo”, e que permite consultar ou enviar contos breves.
Na sección “Ve -los contos” podemos acceder aos xa publicados por orde alfabética do seu título. Baixo o epígrafe “Quen
somos” accédese a unha pequena biografía dos responsábeis da páxina ou daquelas persoas que enviaron xunto cos seus contos
un pequeno currículo. Ademais esta páxina mostra algúns “links” que permiten consultar os contos anteriores de “Touciño de
ceo”, un avance da novela As horas sucias de Jaureguizar e algunhas outras páxinas que teñen que ver coa literatura ou con
outros aspectos da cultura galega.
Referencias varias:
- A. N. T., “Antoloxía de contos ínfimos”, A Nosa Terra, nº 1011, “Cultura”, 6-12 decembro 2001, p. 29.
Refírese a esta páxina indicando que é unha iniciativa posta en marcha por Jaureguizar, mediante a cal se colgaron na rede unha
serie de contos de breve extensión. Móstranse algúns exemplos de Xavier Queipo, de Miguel Otero, Cecilia Recarei, Chelo
Suárez, Uxío Broullón, e outros.

Çopyright
(www.udc.es/dep/lx/cac/sopirrait/)
Esta revista de pensamento, crítica e creación, que está promovida por Celso Álvarez Cáccamo publicou no ano 2001 os
números 84, 85 e 86, dos que cabe destacar o 85 por tratar sobre distintos elementos que poden aparecer nunha historia.
Ademais disto dentro da sección de “Colaboradores” dá o nome de todas aquelas persoas que publicaron nos distintos números,
permitindo así mesmo acceder a todos eles dende aquí.

O Correo Galego/El Correo Gallego
(www.elcorreogallego.es/)
Ademais das noticias diarias este xornal permite consultar outros apartados que tratan sobre música, teatro ou libros, incluíndo
nesta última sección tanto obras en castelán coma en galego das que se ofrecen recensións asinadas por distintos críticos.
Pódense consultar ademais os últimos números do suplemento Revista das Letras, onde tamén ten cabida a literatura galega.

Referencias varias:
- Xosé Ramón Nóvoa, “Cultura e diversión sen saír do internet galego”, O Correo Galego, “Lecer”, 26 agosto 2001, p.
26.
Faise repaso polas principais páxinas de cultura galega que podemos atopar na rede como <www.lavozdegalicia.com>,
<www.ocorreogalego.com> ou <www.xunta.es>. Laméntase da inexistencia dunha guía cultural e destaca que, deixando fóra
os portais xeneralistas estatais, o panorama da cultura galega en internet é desolador.

Costa da morte
(www.finisterrae.com/contos/persoeiros)
Ademais de contar cunha sección de “Historia” e outra de “Naufraxios” relacionadas con esta zona, contén a lenda da raíña
Lupa e a cantiga “Finisterrae” dentro do apartado de “Lendas e Cantigas”. Así mesmo conta cunha sección de “Persoeiros”
onde ao lado dalgúns nomes coñecidos como o de Alfredo Brañas ou Urbano Lugrís se inclúen outros como o de María Baña,
de quen se di que é poeta, a pesar de ser analfabeta.

Cousas D´Aldeia
(www.geocities.com/fucolois/cesquer.html) Esta páxina segue a manter os contidos que xa se apuntan no apartado
correspondente do Informe de literatura 2000.

Día das Letras 2001
(http://mais.vieiros.com/letras2001)
Páxina dedicada a Eladio Rodríguez, personaxe homenaxeado no día das Letras Galegas. Conta con distintas seccións que dan
conta da súa vida e obra. Respecto ao labor que desenvolveu ao longo da súa vida os artigos céntranse nas súas facetas de
xornalista, poeta, activista político e, sobre todo, lexicógrafo. En relación con este último aspecto inclúe un amplo artigo
asinado por Antón Santamarina, no que fai algunhas reflexións sobre o significado do seu Diccionario enciclopédico gallegocastellano. Inclúe ademais, esta páxina, un apartado titulado “Outras homenaxes”, no que se ofrece un listado con todos os
autores homenaxeados dende 1963 ata o 2000. Por outro lado baixo os epígrafes de “Diccionario de preferencias” e
“Diccionario de ausencias”, os internautas poden enviar as palabras que máis lles gusten ou aquelas que non atopan en ningún
diccionario coa súa correspondente definición. Así mesmo, no inicio da páxina, pódense consultar os especiais que o portal
Vieiros sacou con motivo das Letras Galegas en anteriores edicións ou enlazar con outros especias sobre este autor incluídos
dentro doutras páxinas como a da Televisión de Galicia ou a do Consello da Cultura Galega.

Día das Letras Chairegas
(www.letraschairegas.com)
Os alumnos de 1º B de Bacharelato, baixo a dirección de José Luis Fernández Souto e Xabier Cordal Fustes e en colaboración
co I.E.S. nº 1 de Vilalba elaboraron esta páxina na que se explica porque naceu a idea de celebrar este día no 21 de marzo. No
ano 2001 o escritor homenaxeado foi Agustín Fernández Paz, polo que se ofrece aquí unha ampla bibliografía das súas novelas
e os seus textos teóricos ou didácticos. Inclúe ademais a páxina tres contos deste autor titulados “Un agasallo moi especial”,
“Un hamster para Raquell” e “Unha amiga secreta”. Existe a posibilidade ademais de consultar datos sobre outros escritores
desta comarca como Darío Xohán Cabana, Manuel María ou Margarita Ledo Andión, entre outros. Ademais disto a partir desta
páxina pódese enlazar con outras, algunha delas tamén relacionada coa literatura galega coma no caso de Andel Virtual, a
revista “Omnibus” ou distintas páxinas de editoriais, todas elas descritas neste apartado do Informe de literatura.

Edicións do Cumio
(www.cumio.com)
Ofrece as novidades desta editorial e describe brevemente as obras publicadas nas distintas coleccións de libros, guías, música
ou multimedia. Outra das opcións é a de consultar todos os autores dos que teñen publicado algunha obra, e que aparecen por
orde alfabética. Así mesmo existe a posiblidade de mercar os productos que se describen.

Edicións Xerais de Galicia
(www.xerais.es)
Como xa facía en anos pasados esta editorial presenta unha descrición da súa historia baixo o epígrafe “Así é Xerais”. Ademais
tamén permite acceder ás distintas coleccións que posúe, onde ademais dalgunhas novidades se presentan títulos doutros anos.
Por outro lado inclúe unha lista con todos os autores ou autoras publicados, así como outra na que se recolle a todos aqueles que
foron premiados en Xerais, dando noticias biobliográficas sobre eles. Sobre os galardoados co premio Merlín de Literatura
Infantil e Xerais de Novela do ano 2000 achega distintos datos sobre as obras e reproduce entrevistas mantidas cos premiados.

Editorial Casals
(www.editorialcasals.com)
Entre a información que se ofrece sobre esta empresa dáse conta de que, ademais de publicar noutros idiomas, ten tamén
publicacións en galego, mencionando no apartado de literatura a colección “Trolebús” para lectores infantís. Así mesmo esta
páxina permite facer buscas de textos por autor, colección, título ou ISBN.

Editorial Galaxia
(www.editorialgalaxia.es/)
Ademais de facer un pequeno repaso pola historia desta editorial presenta unha serie de seccións que permiten consultar as súas
últimas novidades, os autores publicados ou os títulos das obras do seu catálogo. Así mesmo fai unha pequena presentación das
revistas Grial, Interesarte e Anuario de Estudios Literarios Galegos, ofrecendo tamén a posibilidade de consultar distintos
números destas.

Editorial Kalandraka
(www.kalandraka.com)
Fai unha presentación desta editorial dentro do apartado de “Proxecto Kalandraka” a partir do cal naceu esta empresa en 1998.
Ademais disto permite consultar os títulos publicados ou próximos a saír das nove coleccións que posúe. Por outro lado achega
información sobre a campaña de animación á lectura que leva a cabo a Maga Rulana por distintas escolas e bibliotecas e dá
conta de que Óscar Villán conseguiu o Premio Nacional de Ilustración polo seu traballo na obra O coelliño branco.

Editorial Laiovento
(www.laiovento.com)
Na pantalla principal dá conta das súas últimas publicacións, das que fai unha breve descrición, e sinala tamén os títulos das que
sairán proximamente. Ademais disto conta cunha relación de todos os títulos publicados nas distintas coleccións dentro do seu
“Catálogo”, e cunha listaxe de autores, ordenados por orde alfabética e que van acompañados dos títulos de obras que
publicaron nesta editorial.

Eixo Atlántico
(www.eixoatlantico.com)
Esta páxina desta asociación transfronteiriza, que está integrada polas 18 principais cidades de Galicia e Rexión Norte de
Portugal, informa de que a súa finalidade principal é o desenvolvemento económico, social, cultural, tecnolóxico e científico
das cidades e rexións que a constitúen. Por outra banda dentro do apartado que dedica á cultura inclúe noticias sobre o Festival
de Teatro que leva o nome da asociación, así como do Premio “Eixo Atlántico”, que convoca anualmente e do que cita o título
das obras premiadas dende 1997 ata o 2000. Así mesmo dentro dun epígrafe titulado “Contos sen fronteiras” recolle os contos
gañadores do concurso literario convocado por esta asociación para promover a cultura da Euro-rexión.

O Espello
(www.terravista.pt/Enseada/6172/espello/index.html)
Trátase dunha revista de lingua e literatura galega de Asturias, que aparece como suplemento de A Freita, coordinada por
Xavier Frías Conde. Nos sete números que aparecen na rede presenta diversas prosas e poemas asinados por distintos autores
como o propio Frías Conde, Esperanza Mariño Davila, Aquilino Poncela Abella ou Charo Pita.

Enrique Labarta Pose
(www.webaio.com/labarta.htm)
Preséntase a este autor como integrante do grupo denominado por Carballo Calero “os epígonos”. A seguir ofrece outros datos
biográficos e reproduce as portadas das súas obras, incluíndo ao seu lado os datos bibliográficos delas. Ademais disto pódense
consultar distintos poemas e contos deste autor, así como escritos de distintos autores, sacados de publicacións variadas, que
tratan sobre a súa figura. Ofrécese tamén aquí o enderezo doutras páxinas, algunhas delas de xornais e revistas nas que tamén
ten cabida a literatura.

Falaceibe
(falaceibe.tripod.com)
Páxina a cargo da asociación cultural Falaceibe de Ponferrada (O Bierzo) que na súa benvida indica que teñen a misión de
promover e defender o uso da lingua galega nesta comarca fronteiriza. Os distintos contidos que presenta encóntranse
agrupados nas seccións de “Documentos”, onde se inclúen diversos escritos deste colectivo como a carta enviada ás librerías e
editoriais galegas con motivo do Día das Letras Galegas 2000; en “Porcoespiño”, que é o nome do seu boletín sociocultural e
lingüístico e co que pretenden profundizar nas relacións culturais entre a Galicia administrativa e a comarca do Bierzo; e na de
“Prensa”, onde inclúen as noticias aparecidas sobre este colectivo en distintos xornais. Ademais mostra outras direccións de
páxinas de interese e permite contactar con esta asociación.

Fernando Rios
(www.terra.es/personal2/trasgos)
Esta páxina persoal centrada en achegar información sobre a terra de Lobeira ofrecendo así fotos, mapas ou datos sobre os seus
megalitos e romarías, inclúe tamén algunhas cantigas populares que se poden escoitar en MP3, e que están en boca da xente de
Lobeira, aínda que non revela a identidade dos que cantan.

Fillos de Galicia
(www.fillos.org/fillos/)
Promovida pola asociación cultural Fillos de Galicia esta páxina contén distintos apartados nos que se ofrece información
relacionada coa colonia galega no exterior, e outros nos que se tratan aspectos culturais ou de actualidade sobre Galicia. Así,
ademais de presentar diversas seccións que tratan sobre as tradicións, a historia, a cociña ou arquitectura galegas, a nosa
literatura tamén ten cabida, xa que se ofrece unha listaxe cos escritores aos que se lle dedicou o Día das Letras Galegas,
ofrecendo datos sobre a vida e obra do homenaxeado neste ano 2001. Por outra banda presenta un especial sobre Castelao no
que se dan os seus datos biobibliográficos, unha sección na que se recomendan libros, entre os que se inclúen algúns de creación
literaria nos que se trata sobre a emigración, e poemas, contos e artigos de creación nos que os emigrantes e residentes en
Galicia expresan as súas reflexións ou experiencias.

Foro literario
(www.geocities.com/foroliterario/FLGalegoN.html)
Esta páxina de creación literaria está aberta a todos os internautas que queiran enviar os seus textos curtos (máximo 3 folios) de
calquera estilo, procedencia ou temática, cumprindo o único requisito de respectar os dereitos fundamentais dos seres humanos.
No tocante ao idioma pódese escoller entre castelán, catalán, éuscaro e galego, e os textos aparecen nos distintos apartados de
narrativa, poesía e teatro.

Fundación Castelao
(http://terra.es/personal/castelao/)
Indica que se trata dunha fundación privada que naceu en 1984 para homenaxear a figura deste rianxeiro, e para estimular e
favorecer a cultura galega en xeral centrándose especialmente nos campos que cultivou este persoeiro. Así dáse conta das
publicacións que esta fundación sacou sobre Castelao e dos distintos números dos Cadernos Castelao, ademais de ofrecer dous
debuxos do propio autor.

Galicia Digital
(www.Galiciadigital.com)
Este portal proporciona información diversa relacionada con distintas artes como a danza, a escultura, a música, o cine ou a
literatura. Neste último caso baixo o epígrafe de “Literatura en Galicia”, ofrece unha listaxe coas direccións das editoriais
galegas e das bibliotecas públicas e especializadas. Así mesmo no seu apartado de “Tribuna Libre” permite enviar textos en
prosa ou verso para logo publicalos na rede.
Referencias varias:
- Ana Lorenzo, “Somos una ventana gallega abierta al exterior”, La Voz de Galicia, “El Busc@dor”, 7 maio 2001, p. 3.
Pequena entrevista con Xulio Xiz, responsábel da creación da web Galiciadigital.com, proxecto que viu a luz no mes de
setembro do 2000 e que xa chegou a case nove mil persoas. Xulio Xiz, promotor tamén de Televisión Lugo, da productora de
vídeo Ophiusa e da editorial Citania, afirma que cursiños de galego, futuroloxía, turismo ou xuventude son os apartados máis
consultados. Ademais anuncia que xa están funcionando 13 portais dos 22 dos que dispoñen e que crearon unha base de datos
sobre máis de seis mil empresas e cerca de cincocentas biografías de galegos ilustres.

Galego.org
(www.galego.org)
Espacio dedicado a promocionar e informar sobre a nosa lingua, no que ademais se dan noticias puntuais sobre a literatura
galega no seu apartado de novidades.

Galicia Viva
(www.galiciaviva.org)
Esta revista electrónica de cultura e debate promovida pola asociación cultural Galicia Viva ofrece distintos artigos de opinión
sobre temas de actualidade ou crítica literaria. Ademais disto conta con poesías e narracións que, ao igual que os artigos, se
poden consultar a través do “Índice xeral de autores” ou do “Índice xeral temático”. Entre os colaboradores habituais están
persoas como Avelino Abuín de Tembra, Helena Villar Janeiro ou Xesús Rábade Paredes, aínda que se trata dun espacio aberto
a calquera persoa como xa indican na portada, onde piden a colaboración con artigos sobre calquera tema ou con creacións
literarias.

GÁLIX
(www.oepli.org/galix)
A Asociación Galega para o Libro Infantil e Xuvenil, que se creou no ano 1989 sen fins lucrativos, indica na súa páxina web
que entre os seus obxectivos está o de promocionar a cultura e lingua galega a través da literatura infantil e xuvenil. Así mesmo
ofrece información relativa á súa directiva, ás ditintas actividades que organiza, ás publicacións que ten na rúa ou a distintas
actividades que organiza en colaboración coa Organización Española para o Libro Infantil (OEPLI).

Grupo Edebé
(www.edebe.com)
Entre a información variada que ofrece sobre este grupo editorial que en 1993 creou distintas editoriais en diferentes
comunidades autónomas, atópanse datos sobre a editorial galega Rodeira. Así pois, permite consultar as novidades que este ano
sacou esta empresa, facer buscas no seu catálogo “on-line”, e achegarse ás bases do seu premio anual de literatura infantil e
xuvenil, así como coñecer os gañadores de edicións anteriores.

Grupo Edelvives
(www.edelvives.es)
Esta editorial, ademais de achegar as súas novidades, dá conta das bases e gañadores dos seus concursos de literatura infantil e
xuvenil. Presenta ademais distintos apartados que conteñen recursos para o profesorado e actividades para os rapaces, e baixo o
epígrafe “Patio escolar” inclúese unha revista onde se dá conta das novas tendencias educativas, métodos de ensinanza e de
novas publicacións, tanto en libros de texto como en literatura infantil e xuvenil.

Homenaxe a Eladio Rodríguez
(www.usc.es/xorna/eladio/indice1.htm)
Páxina posta en marcha pola facultade de Ciencias da Comunicación a través da súa Comisión de Normalización Lingüística e
que pretende render tributo ao homenaxeado no Día das Letras Galegas. Para iso, ademais de ofrecer uns apuntamentos
biográficos e un amplo artigo no que Antón Santamarina reflexiona sobre o significado do diccionario de Eladio Rodríguez,
conta cun Diccionario de Ausencias e outro de Preferencias. No primeiro deles ofrécese a posibilidade de enviar palabras ou
significados de uso común que non están incluídos no diccionario de Eladio Rodríguez ou noutros posteriores. Pola contra, no
segundo, os interesados poden enviar as súas tres palabras favoritas, facendo logo unha lista daaquelas que foron máis escollidas
e indicando entre parénteses as citas que obtiveron. Así mesmo no inicio deste Diccionario de Preferencias inclúe dous textos,
un de Francisco Romero Lema, co-fundador do Seminario de Estudios Galegos, datado en 1961 e no que ofrece un listado con
aquelas palabras que consideraba máis eufónicas e enxebres; e outro de Valery Larbaud, escritor francés que en 1926 realizou
unha visita a Portugal e a partir de aí deixou constancia das palabras que máis o impresionaron comparándoas con outras
linguas.
Referencias varias:
- AFA, “Colleita de ausencias”, O Correo Galego, “AFA”, 12 maio 2001, p. 32.

Informa da presentación da páxina web que crearon alumnos de Xornalismo e a profesora de Lingua Galega, Carme Hermida.
Destaca que o diccionario contén un 'top ten' de verbas galegas para conmemorar a figura de Eladio Rodríguez, poeta e
lexicógrafo homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano. Dáse conta de que o proxecto contou coa colaboración da
responsábel de Vieiros, Rocío Castro, que confeccionou o espacio electrónico. Indica tamén que na páxina se recollen un total
de 600 palabras distintas, algunhas delas elixidas por líderes políticos como o alcalde compostelán, Sánchez Bugallo ou o
portavoz nacional do BNG, X.M. Beiras. Tamén se recolle un Diccionario de Ausencias que consiste nun compendio de
palabras usadas en determinadas zonas de Galicia pero que non se rexistran nos diccionarios. Así mesmo apunta que Carme
Hermida, a promotora do proxecto, aposta por recoller traballos que se basean na idea de recreación no léxico: escolmas de
palabras portuguesas realizadas no 1926 polo francés Valery Larbaud, referencias a traballos inéditos coma a de Francisco
Romero Lema, cofundador do Seminario de Estudos Galegos, entre outro tipo de contribucións.

Instituto da Lingua Galega
(www.sansecus.usc.es/ilgas)
Aínda que maioritariamente contén datos sobre distintas cuestións relacionadas coa morfoloxía, a sintaxe ou o léxico galego,
inclúe tamén unha selección de fragmentos de distintos textos da literatura medieval. Exemplificando a prosa aparecen textos
que representan a materia de Troia, a materia de Bretaña, a historiografía afonsina ou a prosa tabeliónica. Por outro lado tamén
hai textos poéticos profanos e relixiosos, incluíndose dentro dos primeiros distintas cantigas de amor e de amigo.

Jaureguizar
(www.geocities.com/jaure2000)
Esta páxina persoal mostra os mesmos contidos que no ano 2000, polo que pode consultarse no apartado XII do Informe de
literatura 2000.

Kiko Neves
(www.arrakis.es/~kikoneves/) Esta páxina mantén os mesmos contidos que xa se describen no apartado de páxinas web do
Informe de literatura 2000.

Libraría Couceiro
(www.iaga.com/couceiro/index.stm)
Preséntase como o primeiro centro de Galicia especializado en obras galegas e portuguesas e nesta páxina preséntase
información editorial e un formulario para comprar en liña. Permite ademais consultar a historia desta librería fundada en
Santiago en 1969, acceder a outras direccións relacionadas coa literatura galega e portuguesa e consultar o seu boletín Bendado
que, con carácter bimensual, achega información sobre as novidades tanto da literatura galega como da portuguesa.

A Lingua das Cantigas. Congreso da Lingua Galego-Portuguesa na Rede
(www.vieiros.com/galego.org/linguadascantigas/index.html)
Segue ofrecendo o contido do congreso celebrado en maio de 1998, polo que este pódese consultar no Informe de literatura
1998, apartado XIII.

Lobeira
(www.lobeira.com)
Ademais de ofrecer unha ampla historia documentada da terra de Lobeira, na que tamén se teñen en conta historias noveladas
como Arraianos, de Xosé Luís Méndez Ferrín, achéganse nesta páxina dúas galerías de fotos, amplos documentos históricos
centrados neste lugar, unha sección dedicada á etnografía e outra na que se dá conta de cales foron ou son os lobeirenses
ilustres, apartado este último no que hai un amplo repertorio bibliográfico sobre Xoaquín Lorenzo, “Xocas”, (1907-1989), onde
se pode comprobar a súa contribución á literatura e á cultura galega en xeral. Por último o menú inicial contén distintos enlaces
con outras páxinas persoais, con páxinas de institucións ou con algunhas que tratan sobre Galicia.

Referencias varias:
-Donato Rey, “Dos web elaboradas por vecinos de Lobeira figuran entre las mejores de Galicia”, La Región, “Actualidad-Baixa
Limia”, 12 maio 2001, p. 29.
Infórmase da elección de dúas páxinas web elaboradas en Lobeira, <www.lobeira.com> e <www.terra.es/personal2/trasgos>,
seleccionadas entre as tres mellores , segundo a mención que recolle o portal

turístico galego <www.galiciaonline.es>. A primeira delas baséase na bagaxe cultural e histórica da localidade e a segunda
reúne distintos aspectos artísticos, gastronómicos e culturais. Tamén se apunta que se recollen dúas galerías de fotografías,
antigas e recentes, de distintos puntos de Lobeira como a Igrexa do Viso ou a Serra do Leboreiro. Ademais anúnciase que a
páxina <www.lobeira.com> foi incluída no portal educativo brasileiro <www.miniweb.com.br>, na sección de Historia
Medieval.

MMMH!!
(www.inicia.es/de/kikebenlloch/polaqia)
Ofrece información variada sobre o cómic sen palabras MMMH!!, obra colectiva de cinco autores que se presentou no Salón do
Cómic da Coruña. Nesta dirección faise unha presentación desta obra, sinálase cómo naceu a idea de facela, achéganse
pequenos currículos sobre os autores, faise unha pequena sinopse dos relatos de cada un dos autores, exponse unha relación das
noticias de prensa que se lle dedicaron ou indícase ónde se pode mercar o cómic e poñerse en contacto cos autores.

Manuel Antonio
(www.terra.es/personal2/xoseramon)
Esta páxina persoal encabezada co título de “Centenario do nacemento de Manuel Antonio” permite ler algúns poemas da súa
obra Con anacos do meu interior. Ademais disto ofrece información bio-bibliográfica sobre el e dá conta das antoloxías e
traduccións da súa obra así como dos títulos dos diferentes estudios de que foi obxecto.

Mares de Sinbad
(www.maresdesinbad.org)
Nesta páxina web de Rafa Villar, ademais de poder consultar a súa bibliografía, pódese acceder a distintos poemarios dos xa
publicados, destacando neste 2001 a edición en rede de memoria de acab, que se presenta xa no menú inicial como novidade.
Ademais disto tamén se pode acceder a distintos artigos ou reseñas del relacionadas coa literatura galega, podendo ademais
consultar escritos sobre actualidade na sección “Desde o ventre da balea”, que no 2001 sacou escritos en abril, maio e xuño.
Referencias varias:
-Helena González, “Espacios para arriscar polos novos autores”, O Correo Galego, “Revista das Letras”, nº 373, 28 xuño 2001,
p.5.
Ver Bahamonde, Suso, Óxido nas flores da tarde (Manifestos), no apartado II. 1 deste Informe.

Mirabel Editorial
(www.mirabeleditorial.com)
Esta nova empresa editorial, ademais de ofrecer información sobre o seu nacemento nos últimos meses do ano 2001, indica que
entre os seus obxectivos se atopa o de buscar o goce do lector, facer labor de divulgación ou buscar a calidade e singularidade
das obras na súa dimensión científica. Por outro lado dentro dos seus proxectos destaca o de difundir a cultura e a lingua galega
para o que está a crear distintas coleccións como a “Narrativa de hoxe”, “Infantil” ou a de “O viño da cultura, a cultura do
viño”, que é de momento tamén o único título desta nova editorial. Así mesmo permite facer pedidos a través de rede e
consultar dentro do seu taboleiro distintas novas relacionadas coa editorial, comentarios de prensa, ou entrar a un foro no que se
recollen comentarios sobre a editorial e as súas produccións.

Moebius
(www.intenet.com.uy/moebius)
Esta páxina da emigración española en Uruguay non modificou os seus contidos xa descritos no Informe de literatura 2000,
apartado XII.

Museo Castelao
(www.museocastelao.org)
Este museo virtual que naceu no 50 cabodano do rianxeiro por iniciativa do Consello da Cultura Galega, Vieiros e a Fundación
Castelao, pretende recoller toda a obra de Castelao, así como todos os documentos que versen sobre a súa vida e actividade
literaria, artística e política para así definir o espacio de referencia no mundo desta figura. Presenta, polo tanto, distintos
apartados relacionados coa súa biografía, a súa obra literaria, ensaística ou artística e ao lado da súa propia bibliografía ofrece
outra orientativa sobre el.

Nadir
(www.arrakis.es/~rojea/nadir.htm)
Segue a recoller os textos de Manuel Romón, xa publicados en 1996 no libro-CD Nadir, con música de Julián Hernández e
debuxos de Alberto de Sousa.

Necesariamente X
(http://mais.vieiros.com/necesariamentex)
Experiencia de literatura en rede levada a cabo polo portal Vieiros e o escritor ourensán Camilo Franco con motivo das Letras
Galegas para reflexionar sobre o que é pornográfico. Os internautas podían enviar imaxes de pornografía sexual dende o 15 de
maio ata o 6 de xuño e Camilo Franco, a partir dunha que o motivase, escribía relatos ou pensamentos, non necesariamente
eróticos. Os usuarios tiñan ademais a posiblidade de enviar comentarios sobre os quince relatos que saíron entre os meses de maio
e xuño. Ademais esta páxina contiña información sobre Camilo Franco, permitindo mesmo enlazar con outra experiencia de
literatura virtual deste mesmo autor “Por conto alleo” <www.vieiros.com/rlts.asp>,tamén descrita neste apartado do Informe.

Referencias varias:
- AFA, “Porno e literatura Necesariamente X”, O Correo Galego, “AFA”, 16 maio 2001, p. 34.
Anúnciase a posta en marcha dunha páxina web que combina a pornografía e a literatura e que está elaborada polo crítico de
cinema e xornalista ourensán, Camilo Franco. Destácase que o proxecto xorde gracias ao portal Vieiros, dirixido por Lois
Rodríguez. Ademais saliéntase que Franco, que considera a pornografía como “unha linguaxe que

destaca cousas que son obvias”, elaborará “varios micro-ensaios e relatos literarios” tomando como punto de partida as
fotografías que os internautas envíen ás páxinas.
- F. Martínez Bouzas, “Necesariamente X”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 78, 27 maio 2001, p. 2.
Informa dos comezos desta páxina literaria creada por Camilo Franco e Vieiros, que ten como tema o sexo. Así mesmo describe
cal será o seu funcionamento, indicando que a partir de imaxes porno enviadas por anónimos o escritor seleccionará unha cada
día que será a que lle sirva de inspiración para facer un relato. A propósito do primeiro destes, con data do 17 de maio, di que se
trata dunha historia pouco axeitada para a fotografía que se propón. Indica ademais algunhas opinións que lle enviaron algúns
dos internautas que visitaron a páxina e compáraa con outra xa existente, Por conto alleo, na que a creatividade do escritor
partía de palabras e non de imaxes.
- F. Martínez Bouzas, “Un chat con Camilo Franco”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 82, 24 xullo 2001, p.
2.
Felicítase porque a literatura galega teña unha ampla representación na rede e considera que é “un sinal moi esperanzador” de
cara ao futuro e ao espallamento da nosa cultura. Loa o proxecto de Vieiros e as propostas lanzadas a través deste portal por
Camilo Franco baixo os títulos “Por conto alleo” e “Necesariamente X”. Recolle as características de cada unha delas e
comenta o máis destacado dun chat no que participou Camilo Franco.

A Nosa Terra
(www.anosaterra.com/)
Permite consultar o xornal que leva este nome, podendo acceder a distintos números, e ofrecendo así mesmo distintos artigos
que dan conta da súa historia dende hai máis de noventa anos. Ademais disto dende esta páxina deixa acceder á editorial do
mesmo nome onde se pode consultar o catálogo de novidades, que aparecen agrupadas por distintos xéneros.

Nova poesía galega
(www.geocities.com/xanadu170979/gindex.htm)
Páxina de poesía que permite a calquera persoa publicar as súas creacións, ademais de permitir acceder a outras páxinas de
distintos lugares do mundo. Por outro lado dentro do apartado poet(is)as ten cabida un número de Tempus Naturae no que se
inclúen poemas de distintas persoas ás que previamente se lles fai unha presentación.

Ómnibus
(www.revistaomnibus.com)
Esta revista creouse en 1999 baixo a dirección de Antón Santamarina e Manuel Rivas para dar conta de temas sobre política,
economía, ecoloxía, lingua, música e literatura. Esta última sección está coordinada por Dolores Vilavedra e nela aparecen os
artigos de distintos colaboradores como o asinado por Olgha titulado “Literatura bravú. Unha vaca no millo”, que aparece no
último número. Sen embargo, pódense consultar tamén os números anteriores que nesta sección presentan artigos de xente
como Suso de Toro, Iolanda Ogando, Inma López silva ou a propia Dolores Vilavedra.

Patronato da Cultura Galega
(www.internet.com.uy/pcgalega)
Nesta páxina, que foi inaugurada o 3 de setembro de 2000 como homenaxe á audición “Sempre en Galicia”, a primeira
transmitida enteiramente en galego, aparecen anunciadas as distintas actividades que leva a cabo este patronato. Entre elas, e
relacionadas coa literatura galega, hai que destacar o “Día da poesía galega” no que se homenaxea a un autor galego vivo,
escollendo nesta última ocasión a Luz Pozo Garza. Así mesmo tamén se lle dedican distintos apartados a Castelao, a quen
tamén se homenaxeou neste patronato.

Páxina de Avelaíña
(http://geocities.com/Area51/Shadowlands/7336/index.htm)
Páxina que naceu como homenaxe a un avó que lle contou moitos contos á responsábel desta páxina. Nela recolle máis de 50
contos, cantigas, e neste ano 2001 incorporou lendas que tratan sobre o demo. Ademais disto presenta unha bibliografía sobre
literatura popular e permite enlazar con outras páxinas que tratan diversos aspectos da cultura galega.

A páxina de Heracles
(http://www.terravista.pt/IlhadoMel/4424/index.html)
Aínda que presenta apartados de temática diversa, xa na páxina principal se presenta como un espacio no que se poden atopar
biografías e poesía, permitindo neste último caso non só lela senón tamén colaborar, indicando no apartado “Rincón do poeta”
que se trata dun lugar aberto a todo tipo de xente, grafías e temas. Ademais disto conta aínda con outro apartado relacionado
coa literatura galega, xa que en “A Gallaecia” toca distintos aspectos como son o relato curto,
o tempo de posguerra e a vida e obra de Castelao e Luís Pimentel.

O Pica-folla
(http://www.o-pica-folla.org)
Esta páxina non presenta nada novidoso con respecto ao que se recensiona no Informe de literatura 2000, apartado XII, aínda
que si cambiou a súa dirección.

Por conto alleo
(www.vieiros.com/rlts.asp)
Páxina na que cada día Camilo Franco escribe un relato partindo de dúas palabras escollidas entre as enviadas polos internautas.
A partir da lectura do texto existe a posibilidade de enviar a opinión sobre el e permite tamén consultar as opinións enviadas por
outras persoas. Así mesmo pódense consultar os relatos publicados anteriormente e tamén a biografía do autor, onde se
reproduce ademais unha entrevista que lle fixo o xornalista Pancho Tristán.

Referencias varias:
- F. Martínez Bouzas, “Un chat con Camilo Franco”, El Correo Gallego, “Correo das Culturas”, nº 82, 24 xullo 2001, p.
2. Ver “Necesariamente X” neste apartado do
Informe.

O Q do mundo
(www.ctv.es/USERS/luz)
Preséntase como “Páxinas da Asociación Cultural Saudades de Monexas de Sidney. Elaboradas gratutitamente por
BIOSBARDOS GALEGOS”. No que respecta á literatura contan cun servidor de poesía que contén títulos dende a Idade Media
ata a actualide. Ademais neste ano anuncian que terán un completísimo servidor de textos literarios en prosa, e para ofrecer un
adianto inclúen xa os seguintes relatos: “O fidalgo” de Ramón Otero Pedrayo e “O pai de Migueliño” e “O retrato” de Castelao.

Compañía de Radio-Televisión de Galicia
(www.crtvg.es)
Dentro da variadade desta páxina inclúese un apartado dedicado á literatura galega, no que se ofrece información sobre as
últimas novidades, permitindo así mesmo facer buscas por autores, xéneros, títulos, editoriais ou polo ISBN; e por outro lado
contén tamén información sobre o Día das Letras Galegas. Neste último apartado dáse noticia sobre este día dende o ano 1997
ata o 2001, incluíndo neste último caso distintos artigos que versan sobre Eladio Rodríguez González e que ofrecen datos sobre
a súa vida, a súa bibliografía ou sobre actos dedicados a el como o Congreso Rodríguez González, celebrado os días 24 e 25 de
maio no Mosteiro de San Clodio e organizado pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Así mesmo dentro
deste apartado Francisco Fernández del Riego explica como xurdiu a idea de conmemorar esta data e fai un pequeno repaso
pola súa historia. Ademais disto aparece unha listaxe na que se inclúe o nome de todos os homenaxeados na historia deste día.

Recuncho da lectura
(personal.redestb.es/agremon/index_m.htm)
Esta páxina persoal ofrece distintos artigos xa publicados e que se denominan “pensamentos”, permite acceder a libros enteiros
en formato htm e outros formatos, tanto de autores ingleses como franceses ou españois, e permite ademaisachegarse a textos
galegos de autores como José Ángel Valente, Otero Pedrayo ou Manuel Rivas. Apunta ademais algúns enlaces nos que tamén
se trata a literatura galega, dando por exemplo noticia do Ximnasio de Academo, que se describe neste apartado do Informe.

Rianxo
(www.rianxo.com)
Nesta dirección na que se ofrece información variada sobre este concello, dedícase un apartado a distintos literatos rianxeiros,
incluíndo baixo esta denominación a algúns que non nacendo en Rianxo se afincaron logo alí. Sobre Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, Rafael Dieste e Manuel Antonio danse abundantes datos sobre a súa vida e obra. Pola contra, os distintos autores que
aparecen agrupados baixo o epígrafe de “Outros literatos”, contan con menos datos, e entre eles inclúense por exemplo a José
Arcos Moldes, Faustino Rey Romero ou Roxelio Pérez González “Roxerius”.

Sala Nasa
(www.salanasa.com)
A páxina desta Nave de Servicios Artísticos, ademais de presentar a súa programación, na que se inclúen os seus espectáculos
teatrais, ofrece a posibilidade de facerse socio así como a de mercar distintos productos como CDs ou álbums.

Referencias varias:
- M. Beceiro, “La Nasa cerrará la temporada con música, variedades, cabaret y circo”, La Voz de Galicia, “Santiago”, 18 abril
2001, p. 11.
Ver Sala Nasa no apartado III. 4.1 deste Informe.

Sargadelos
(www.sargadelos.com/ga/index.shtml)
Proporciona información sobre as distintas empresas que se agrupan baixo o nome de Sargadelos, entre as que se atopa Ediciós
do Castro, que xurdiu no ano 1963 coa pretensión de recuperar a memoria histórica de Galicia e estudiar as distintas facetas da
nosa realidade. Así mesmo subliña cales son as distintas coleccións que posúe e recorda brevemente cales foron os dous
primeiros libros que publicara. Esta páxina ofrece tamén unha biografía de Isaac Díaz Pardo, ao que presenta como un dos
artífices do grupo Sargadelos, e subliña que se lle poden facer chegar mensaxes a través dun formulario de correo.

Sotelo Blanco
(www.corevia.com/~sotelo/index.html)
Ademais dunha presentación na que se indica que as características que definen esta editorial son nacionalismo, independencia
e progresismo, ofrece un catálogo que inclúe todos os títulos pertencentes ás coleccións que se presentan dentro de distintos
apartados como o de narrativa, poesía, teatro, crítica ou literatura infantil e xuvenil.

Suso de Toro
(www.ywz.com/susodetoro)
Nesta páxina persoal o autor segue a presentar breves escritos nos que reflicte os seus desacougos ou melancolías e que el
chama botellas que tira ao mar. Na presentación comenta ademais que inclúe aquí os escritos que non teñen categoría de xénero
literario ou que non interesan nin para a publicación en libro nin en xornal.

Synapsis
(www.simil.com/synapsis/galego.htm)
Esta páxina mantén os mesmos contidos que no ano anterior, polo que se poden consultar no Informe de literatura 2000,
apartado XII.

Tempus Naturae
(www.geocities.com/Paris/Rue/8653/index2.htm)
Durante o ano 2001 esta páxina chegou a sacar ata o número 9 desta revista de música, poesía e cultura galega en xeral. Os
contidos desta van dende anuncios de exposicións de arte ata poemas que van precedidos dunha pequena presentación do autor.
Así mesmo dende esta páxina pódese acceder a outras, algunhas delas como “Páxina de avelaíña”, relacionadas coa literatura
galega.

Voz de Galicia
(www.lavozdegalicia.com)
Ademais de ofrecer os servicios de información diarios propios dun xornal, esta páxina conta con algúns apartados nos que a
literatura ten unha cabida especial, xa que por exemplo escritores como Manuel Rivas, Carlos Casares ou Antón Reixa
mantiveron encontros dixitais cos internautas a través da sección “Encontros” desta páxina. Ademais disto a partir desta
dirección pódese acceder a distintas publicacións que no seu día sacou este xornal, como son o Breviario Enciclopédico de
Eladio Rodríguez ou O xabaril branco de Tucho Calvo, e permite baixalos en distintos formatos. Por outro lado tamén se poden
ler os distintos “Relatos de Verán 2001”, que foron aparecendo ao longo do mes de agosto, incluíndo aquí tanto a novela por
entregas de Marilar Aleixandre, como os distintos relatos dos autores e dos lectores.
Referencias varias:
- Xosé Ramón Nóvoa, “Cultura e diversión sen saír do internet galego”, O Correo Galego, “Lecer”, 26 agosto 2001, p.
26.
Ver O Correo Galego/El Correo Gallego neste apartado do Informe.

Xabier Frías Conde
(teleline.terra.es/personal/roxavi/homepage.htm)
A páxina persoal deste escritor, presentada en distintos idiomas, contén diversas prosas e poesías del e inclúe tamén uns contos
de Elena Frías. Así pois, dentro de “poesía variada”, en formato PDF, hai distintos poemarios, entre eles algún deste ano 2001
como Canto de Nedara ou Marés na Beirarrúa. Ademais disto ofrece algunhas obras publicadas na Biblioteca Virtual Galega,
e dentro do apartado chamado “Abracadabra” inclúe textos de literatura infantil, aparecendo en galego títulos como “O virus
máis daniño”. Por último, ademais de incluír un currículo seu aparecen aquí direccións de páxinas web que tamén se relacionan
coa literatura como por exemplo “O Q do mundo” ou “O ximnasio de Academo”, que se describen neste apartado.

Xanela da cultura
(www.xaneladacultura.com)
Na presentación que fai Darío Janeiro, o director desta páxina, indícase que nela se unen definitivamente dous territorios
irmáns: Galicia e Portugal, axudando ao seu intercambio cultural e ao coñecemento de ambas realidades. Para isto ofrécese aquí
unha ampla información relativa a distintas áreas culturais como o teatro, cine, música ou exposicións, das principais cidades de
Galicia e norte de Portugal, xa que cada unha delas conta cunha axenda actualizada dos seus acontecementos culturais. Ademais
disto aparece información referida ao I Certame Galego de Poemas SMS Xanela da Cultura, e tamén se ofrecen aos internautas
os microrrelatos diarios de quince escritores galegos que seguen a mesma estructura de inmediatez que marcaba o concurso.

Referencias varias:
- Efe, “Nueve ciudades gallegas presentan su oferta cultural en una página web”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 21 marzo
2001, p. 73.
Dá conta da posta en marcha desta páxina web á que se adhiren nove cidades galegas para dar a coñecer a súa oferta cultural.
Sinala que se trata de aglutinar a información cultural da eurorrexión atlántica e que nela traballan un bo

número de profesionais. Remata indicando que nace da vontade da Fundación Observatorio Urbano do Eixo Atlántico, xunto
con moitas outras institucións de Galicia e do Norte de Portugal.

Ximnasio Academo
(www.ctv.es/USERS/mforca/home.htm)
Segundo se indica na portada desta páxina impulsada polo profesor e escritor Manuel Forcadela, esta non ten ánimo lucrativo e
centra a súa actividade na difusión e espallamento da literatura galega. Para isto conta con moitos colaboradores e apartados
como o de “Textos”, no que aparecen fragmentos literarios de distintos escritores que van dende os do século XIX como Rosalía
de Castro ou Pondal ata os máis novos como Olga Novo ou Beatriz Dacosta. Conta tamén cun apartado de “Crítica”, no que
ademais de aparecer escritos que tratan aspectos sobre as obras de distintos autores, permite acceder a páxinas como a da Revista
das Letras e a outras de literatura portuguesa e francesa. Nas seccións “Debates” e “Informes” segue a tratar sobre cuestións e
autores galegos, e ademais nesta última permite acceder ao Museo Castelao. O apartado de “Cantigas de amigo” ofrece 88 textos
ordenados segundo criterios cronolóxicos, e conta tamén con textos críticos sobre literatura medieval. Pódense consultar tamén
dentro de “Guía dos libros novos” distintos artigos que recensionan obras de literatura e que a revista do mesmo nome lle cede
desinteresadamente. Por outro lado ofrece tamén esta páxina un “Obradoiro de narrativa”, pensado para que calquera poida
acceder á creación narrativa, e un “Foro das letras”, pensado neste caso para que os mestres de literatura poidan intercambiar
ideas.

Referencias varias:

Gonzalo Navaza, “Novos desafíos para o libro. Literatura e Internet”, Tempos Novos, nº 55, “Cultura”, decembro
2001,
66-68.
Análise reflexiva sobre a contribución das novas tecnoloxías á literatura, sinalando as vantaxes e os inconvenientes. Así,
considera que son positivos, entre outros, o procesador de textos ou Internet para a “difusión” das obras, sendo o lector un dos
máis beneficiados por ter acceso directo á producción literaria. Pola contra, cre que diferentes sitios na Rede que ofrecen unha
serie de ferramentas para crear textos, citando nomeadamente aqueles relativos á poesía e á narrativa, non representan ningún
tipo de avance ou mellora e sinala que a maioría destas páxinas e programas son en inglés. Sen embargo apunta que en galego
contamos coa páxina de Manuel Forcadela, podendo defender o seu producto con teorías estéticas que vindican o papel do azar
na creación e poñendo en cuestión o papel do autor. Na última páxina inclúe enderezos de páxinas de literatura en diferentes
linguas, sendo moitas delas bibliotecas virtuais con obras literarias completas.

Xornal Electrónico da Universidade de Santiago de Compostela
(www.usc.es)
Durante o ano 2001 saíron os números comprendidos entre o 255 e o 457. Neles ademais de dar conta de noticias relacionadas
co mundo universitario prestouse atención a distintas publicacións, entre as que tamén se atopaban obras relacionadas coa
literatura galega e publicadas por distintas entidades. Os datos destas publicacións ían acompañdos de breves descricións sobre
as obras e ás veces contiñan tamén datos sobre o autor.

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria
(www.xunta.es/conselle/cultura/index.htm)
Baixo distintos apartados denominados “Artes plásticas e escénicas”, “Comunicación e tecnoloxías”, “Cultura”, “Turismo” e
“Patrimonio”, aparece información sobre entidades ou actividades promovidas pola Xunta de Galicia. No tocante á literatura
galega, dentro das artes plásticas e escénicas dáse conta dos distintos espectáculos promovidos polo IGAEM e ofrécese a “Guía
de teatro, música e danza de Galicia 2001”. Ademais disto na sección de cultura tamén ten cabida a literatura galega no apartado
dedicado a reseñar todos os autores homenaxeados no Día das Letras Galegas, ou no dedicado a achegar as datas e cidades nas
que tivo lugar a “Feira do libro 2001”.
Referencias varias:
- Xosé Ramón Nóvoa, “Cultura e diversión sen saír do internet galego”, O Correo Galego, “Lecer”, 26 agosto 2001, p.
26.
Ver O Correo Galego/El Correo Gallego neste apartado do Informe.

XIV.

Apéndice libros doutros anos non
recollidos nos informes anteriores

I. Narrativa
I. 1. Narradores galegos

Frías Conde, Xavier, Contos e cantigas eonaviegos, Xixón: vtp editorial, 2000, 134 pp. (ISBN:
84-89880-34-4).
Colección de textos populares compilados por Frías Conde que se ofrecen divididos en tres
grupos: contos, anécdotas e cantigas. Inclúe unha presentación do propio compilador onde se
sinala que o obxectivo do volume é gardar e dar a coñecer á xente nova unha parte da tradición
que a vida moderna está a arrasar. Insire a tradición eonaviega, coas súas peculiariades, no
marco xeral europeo. Para explicar o concepto de literatura oral, reproduce a definición de Celso
Martínez Fernández. A seguir, para xustificar a súa separación en dúas

seccións, elabora unha caracterización do conto e da anécdota, da que pondera a súa riqueza
cultural e informa que recibe o nome de parzamique nesta bisbarra limítrofe coa Galicia
administrativa. Así mesmo, informa que, entre as anécdotas, figuran algunhas recollidas por
Dámaso Alonso, Xan Castiñeira e Xulia Álvarez Ribero. Aproveita ademais para ofrecer unha
definición de lenda. No relativo á sección de cantigas (tiradas de fontes diversas), comenta que
xuntou nela cantigas propiamente, fórmulas, ditos e incluso adiviñas. De por parte, explica o
tratamento lingüístico dado aos textos, consistente nunha adaptación ao subestándar eonaviego
excepto no caso das cantigas, que se manteñen fieis á oralidade.

I. 2. Reedicións comentadas e facsímiles
Carré Aldao, Uxío, Obra narrativa en galego, estudio, notas e ed. Mario Romero Triñanes,
Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de
Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Política
Lingüística), 2000, 167 pp. (ISBN: 84-453-3000-4).
⌧
⌧

⌧

⌧
⌧
⌧

⌧

Brétemas (1896) e Raiolas (1898), volumes que tamén conteñen verso; Contos da forxa (1919); oito relatos que
apareceron en cabeceiras como Almanaque Gallego, de Buenos Aires, Revista Gallega ou A Nosa Terra; e a
noveliña A Terra Chama (1925).

II. Poesía
II. 1. Poetas galegos

Blanco Mariño, Manuel, Sentimentos da alma galega, edición de Cruz López Martínez,
Vilagarcía de Arousa: Concello de Vilagarcía (Concellería de Cultura), 2000, 111 pp. (DL: PO255-00).
Obra recompilatoria do autodidacta Manuel Blanco Mariño (Padrón, 1929) co que o Concello de Vilagarcía de
Arousa quere renderlle unha homenaxe. Ademais dunha breve nota institucional, a obra ábrese cun limiar de Cruz
López Martínez no que fai unha achega biográfica a este vilagarcián de adopción e á súa obra poética espallada por
diversos medios dende que en 1961 publicara por primeira vez en La Noche e ao que autores como Méndez Ferrín
integran na xeración chamada “Promoción de enlace”. Da temática da súa poética destaca a preocupación social
vinculada ás súas propias vivencias persoais , na que denuncia a inxustiza, a pobreza ou o caciquismo; que ten unha
forte carga irónica e con temas recorrentes ao longo de toda a producción como a emigración. Ademais da poesía
cívica tamén destaca aqueles poemas que o autor lle dedica a figuras como Curros, Rosalía ou Dieste, cos que quere
facerlle unha homenaxe, así como trazos

populares con elementos como o gaiteiro. Tamén a nostalxia, a tenrura e o amor son outros dos temas presentes.
Remata o limiar con algunhas notas sobre a lingua sinxela, clara e viva que emprega Blanco Mariño, o seu estilo
popular e nunha nota á edición indica que a obra foi revisada polo autor e se respectou o seu criterio. A
recompilación ábrese co poema que lle dá título, datado en 1965 e seguido por outros setenta e cinco máis, todos
organizados por orde cronolóxica, con título en maiúsculas e practicamente todos coa data de composición, que
abranguen o período que vai dende 1945 ata 1998 e cos dedicados a autores galegos ao final.

Referencias varias:
- M. A. Fachado, “Manuel Blanco Mariño, un ‘poeta de denuncia”/ “Blanco Mariño defínese como ‘poeta de
denuncia’ tras publicar o primeiro libro”, O Correo Galego/El Correo Gallego, “AFA”/ “Área de Compostela”, 30
xullo 2001, p. 31/p. 26.
Con motivo da publicación do primeiro libro de Manuel Blanco, que reúne textos dispersos en numerosas
publicacións (La Noche, El Correo Gallego, Galicia, programas de festas...), dáse conta de que el se ve como un
“poeta de denuncia”. Recóllense os pronunciamentos en termos similares de Méndez Ferrín e Alonso

Montero. Pola súa parte, indícase que Cruz López dá como trazo principal da súa métrica o popularismo. Ademais
cítase que o veterano vate arousán ve nos poetas do Rexurdimento os seus inspiradores principais.

Fernández, Marina, Pintei eu a miña terra, edición da autora, 2000, 106 pp. (DL: Vg
1060/2000).
Primeira obra poética de Marina Fernández (Bembrive-Vigo, 1954) na que reúne cincuenta poemas precedidos dun
breve prólogo no que indica que comezou a escribir en 1992, que o seu primeiro poema foi “Días de outono”, co que
se abre a obra, e que participou en diversos concursos literarios ademais do Iº Encontro das Poetas Peninsulares e das
Illas celebrado en Vigo en 1996. Séguelle un apartado de agradecementos seguido do índice dos poemas e logo a
reproducción de todos eles titulados. O primeiro poema é unha declaración de intencións onde se sinala que a poesía
que aparece na obra son “recordos do meu pasado”, especialmente os ligados á infancia. Predominan os poemas de
ton nostálxico, de tristura pola perda da infancia e coa figura da avoa como centro destes recordos. Faise un repaso
polas circunstancias vitais da autora, dende o recordo da escola e da mellor amiga da infancia (“Amiga da miña
infancia”, “A miña escola” ou “Foron anos”), a falta da figura paterna que non coñeceu (“Visita ó camposanto”) ou a
presencia da paisaxe marcada polos pinos e a choiva do inverno que aparecen en moitas das composicións. A métrica
caracterízase pola heteroxeneidade aínda que o estilo lembra o das cantigas populares.

Referencias varias:

- Neli Pillado, “Marina Fernández: ‘A poesía que se leva non se entende”, Faro de Vigo, 5 maio 2001, p. 12.
Dá conta da presentación deste poemario que contén unha poesía que describe coma “triste, chea de reflexións e de
dúbidas”. Na obra recóllese a descrición de Bembibre nos anos da súa difícil infancia e tamén sentimentos dirixidos
a amigos que morreron. Asemade acolle unhas declaracións da autora nas que manifesta que a poesía que as
editoriais publican non se entende.

Lloria, Matilde, Unha casa no tempo, prólogo Pura Vázquez, Ourense: Deputación de Ourense,
decembro 2000, 55 pp. (ISBN: 84-87575-92-7) (DL: OU-42-2001).
Matilde González Palau, Matilde Lloria, (Almansa-Albacete, 1912) achéganos con Unha casa no tempo o seu
terceiro libro en galego, despois de ter publicado Caixiña de música (1971) e mais Dou fe (1994). Na portada de
Unha casa no tempo aparece unha ilustración de Xaime Quessada que reproduce o chalé da rúa Bedoya de Ourense
no que morou a familia Lloria e que foi derrubado en 1986. Nas lapelas deste volume repásase a vida e producción
literaria desta poeta alófona. Este volume iníciase cun saúdo institucional e mais cun prólogo no que Pura Vázquez
fala da historia desta casa, o chalé dos Lloria, que foi centro de reunións literarias de Ourense –con Otero Pedrayo,
Vicente Risco, X. Ferro Couselo, Valente, Tovar, etc.– e mais da personalidade de Matilde Lloria. O poemario
consta de dezaoito poemas titulados e de extensión variábel, predominando os curtos, nos que a poetisa galegovalenciana amosa as súas lembranzas saudosas da etapa na que estivo a vivir neste chalé da Cidade das Burgas e
onde se reflicte o seu amor por Ourense. O volume péchase coa relación das obras, en galego, catalán e español,
publicadas por Matilde Lloria.
Referencias varias:
- Alvarado, “Unha casa no tempo”, La Región, “Cultura”, 21 maio 2001, p. 8.

Céntrase no último poemario en galego de Matilde Lloria, no que alude ao enderezo da casa á que se refire o
poemario e á vida e ao modo en que a familia Lloria foi vivir alí. A continuación, recolle a opinión da autora sobre
o poemario e as dúbidas que a asaltaron antes de publicalo. Conclúe cuns versos de Matilde logo de informar que a
súa biblioteca foi doada á Deputación, encargada da edición da obra e na que aparece un prólogo de Pura Vázquez.
- Dora Vázquez, “Unha casa no tempo”, La Región, “De paso”, 8 xuño 2001, p. 28.

Céntrase na obra desta poetisa valenciana que sen embargo se consideraba galega de adopción, Matilde Lloria.
Explica que se trata de dezaoito cantos á que fora a súa casa na cidade de Ourense, situada no corazón da cidade, na
que a poetisa viviu noutros tempos na compaña da súa familia. Logo de darse algúns datos sobre a existencia da
residencia, o artigo recolle algúns dos versos nos que a autora transmite a felicidade que supuxo para ela vivir
naquel lugar.

II. 4. Antoloxías

VV. AA., Porta a Compostela, serigrafías de Manuel Facal, Galicia: Edición de Manuel Facal,
2000 (Sen ISBN nin DL).
Estoxo de grandes dimensións co que se quere render unha homenaxe a Uxío Novoneyra con motivo do primeiro
aniversario da súa morte no que se recollen os poemas dalgúns poetas galegos en diferentes pregues intercalándose
entre cada un deles unha serigrafía de Manuel Facal. No primeiro dos pregues reprodúcese o poema de Uxío
Novoneyra “Do Courel a Compostela”, logo recólles os nomes dos autores participantes, e xa en pregues
individuais, cunha pequena serigrafía na cara externa, os poemas que son: “Os anxos do Sant-Yago”, de Pura
Vázquez; “Chovía en Compostela”, de Luz Pozo Garza, “Campanas Compostelanas”, de Manuel María; “Oda ás
sempre mozas Marías que hai tanto tempo pasean Santiago”, de Bernardino Graña; “A cidade pechouse de novo en
si mesma”, de Salvador García-Bodaño, e “En Compostela pode un home”, de Xosé Luís Méndez Ferrín. Noutro
pregue recóllese que os gravados que acompañan este estoxo están feitos por Manuel Facal, que as estampacións
foron realizadas nos obradoiros do artista en Carballo e Benagalbón (Andalucía), e que a edición está limitada a 55
exemplares, no seguinte asinan todos os autores participantes e finalmente o último aparece a xeito de índice recolle
os nomes dos autores e os títulos dos poemas.

V. Ensaio. Teoría Xeral. Crítica. Biografías. Crónicas
V. 1. Monografías, biografías, crónicas e libros colectivos

Zavala, Iris M. (coord. xral.), Breve historia feminista de la literatura española (en lengua
catalana, gallega y vasca). Vol. VI, Barcelona: Anthropos Editorial, col. Pensamiento
crítico/Pensamiento utópico, nº 112, serie Cultura y Diferencia, 2000, 461 pp. (ISBN obra
completa: 84-7658-402-4) (ISBN tomo VI: 84-7658-577-2).
Como complemento aos cinco volumes xa editados da Breve historia feminista de la literatura española (en lengua
castellana), o presente volume aborda a análise da literatura escrita por mulleres en catalán, galego e vasco. No
apartado de lingua galega a coordinación corre a cargo das profesoras da Universidade de Vigo, Mª

Jesús Fariña e Beatriz Suárez, encargadas tamén da presentación (pp. 155-160). Nestas páxinas introductorias,
ademais de resumir brevemente os contidos dos artigos centrados na literatura galega, as coordinadoras comentan a
dobre minorización á que foron sometidas as escritoras galegas, por unha banda a discriminación sexual e por outra
a discriminación por motivos lingüísticos, xa que no caso de Galicia o castelán foi a lingua pública, patrimonio
masculino, e o galego a lingua privada e doméstica do ámbito feminino. As colaboracións resúmense a seguir:

- Kathleen N. March, “Rosalía de Castro: escritora de su tiempo”, pp. 161-174.
Reivindica unha reevaluación da obra de Rosalía de Castro (1837-1885) que supere os estreitos límites cos que foi
lida ata o de agora. Considera que cuestións xenéricas e lingüísticas e o feito de residir en Galicia provocaron a
inclusión da súa obra nas marxes do ámbito literario e cultural. Sinala que só dende unha perspectiva non
androcéntrica pode ser abandonada a cegueira crítica sobre a lucidez reivindicativa da escritora fronte ao ríxido
sistema de conviccións aos que tivo que opoñerse. Presta tamén atención á súa narrativa, tanto de ficción coma
ensaística, para poñer de manifesto estes conflictos e cuestionamentos e conclúe recoñecendo a grande tarefa que
queda por realizar para construír un contexto completo nas obras e ideas de Rosalía, transcendendo os límites do
particular galego para poder darlle o posto que realmente merece dentro das letras galegas e nunha patria que ela
imaxinou e defendeu.

- Carmen Blanco, “La escritura matrilineal galaica: Luz Pozo Garza habla a Rosalía de Castro”, pp. 175-195.

Sinala que Rosalía de Castro simboliza a entrada creativa e crítica das mulleres no mundo das letras galegas,
ademais de marcar o comezo do Rexurdimento onde sobrancea por ser a súa máxima figura canonicamente
considerada. Lembra ademais que a entrada das mulleres na historia da literatura galega xa se producira no século
XVIII, se ben cun carácter anecdótico, materializándose nun poema composto por María Francisca de Isla y Losada.
Cualifica a Rosalía como nai simbólica de moitas escritoras que foron xurdindo ao longo dos anos. Neste contexto
sitúa a escrita de Luz Pozo Garza (1922), a poeta cunha máis longa traxectoria de escritura xenealóxica rosaliana
que estableceu un diálogo permanente de crítica e creadora coa padronesa dende o punto de vista temático, estético e
formal, un diálogo que culmina co poemario Vida secreta de Rosalía (1996) a través dunha reescritura intertextual
que toma a forma dunha charla íntima.
-Helena González Fernández, “Las poetas y las poéticas desde la posguerra hasta hoy: “¡Yo también navegar”!”, pp.
196-218.
Analiza as características que definen a producción de cada unha das tres promocións de poetas que publican dende
a posguerra, moi diferentes na súa concepción da escrita e na súa relación como mulleres co seu contorno cultural e
ideolóxico. Destaca o feito de que dende posicións conservadoras as poéticas van evolucionando ao longo dos
oitenta por unha poesía da concienciación ata chegar a concepcións máis

provocadoras e abertamente heteroxéneas. Dentro da primeira promoción, na que se atopan poetas como Pura
Vázquez (1918), María Mariño (1907-1967) ou Luz Pozo (1922), destaca o acto de rebeldía que supón nelas o feito
de escribir en galego e trazos como o intimismo, a poesía amatoria, a saudade e a presencia da natureza e da paisaxe.
Na promoción seguinte, a das poetas da concienciación entre as que nomea a Xohana Torres (1931), María Xosé
Queizán (1939), Helena Villar (1940), Xela Arias (1962), Luisa Villalta (1957), Pilar Pallarés (1957) e Chus Pato
(1955), sinala o arraigo do compromiso explícito coa nación e a lingua, a loita pola igualdade e a diferencia e a
batalla por facer propios todos os xéneros literarios. Finalmente, entre as poetas máis recentes como Anxos Romeo
(1965), Emma Couceiro (1977), Isolda Santiago (1960), Lupe Gómez (1972), Olga Novo (1975) ou Yolanda Castaño
(1977), entre outras identifica varias tendencias que van dende o intimismo ou a introspección, a reivindicación e
utilización do corpo ou o erotismo entendido como provocación.

- Mónica Bar Cendón, “Escritoras dramáticas gallegas: dos propuestas subversivas”, pp. 219-236.
Céntrase nas propostas dramáticas de Xohana Torres (1931) e María Xosé Queizán en dous momentos literarios
diferentes, os anos sesenta e noventa, respectivamente para demostrar “el cuestionamiento de la tipología conductual
tradicional”. Sinala a aposta destas dúas creadoras polo realismo cun manifesto compromiso social que integra
ademais o ton poético. No caso da obra de Xohana Torres, A outra banda do Iberr (1965), destaca a evolución da
personaxe feminina, Malen, eixe fundamental do conflicto que se

presenta, dende comportamentos tópicos ata a toma de decisións autónomas, liberándose do autoexilio, da saudade
inmobilizadora e do enaxenamento sentimental. Con respecto a María Xosé Queizán (1939), na súa única peza
teatral publicada, Antígona, a forza do sangue (1989), pon de relevo a insólita interpretación feminista que ofrece de
Antígona, desvinculándose do mito tradicional e loitando pola igualdade e por unhas relacións de irmandade.

- Mª Camino Noia Campos, “La narrativa gallega de mujeres”, pp. 237-261.
Tras sinalar a escaseza de narradoras na historia da literatura galega e nomear as achegas de Francisca Herrera
Garrido (1868-1945), céntrase fundamentalmente nas propostas narrativas de escritoras galegas que xorden despois
da guerra civil. Salienta o camiño aberto por A orella no buraco (1965), de María Xosé Queizán e a serie de textos
que aparecen posteriormente dende tendencias romántico-costumistas ata as posmodernistas, que inclúen o relato
amoroso, o existencial, o intimista, o simbólico ou o da ciencia ficción, e que abranguen todas as técnicas,
dimensións e rexistros. A seguir ofrece unha nómina de narradoras e analiza a súa traxectoria. Cita a Dora e Pura
Vázquez (1913 e 1918), Xohana Torres (1931), Margarita Ledo (1951), Xosefa Goldar (1953), Úrsula Heinze (1941),
Marina Mayoral (1942), Carmen Panero (1949), María Teresa Otero (1944), Marilar Aleixandre (1947), Luisa
Villalta (1957), Lola González (1942) e Navia Franco Barreiro (1973). Conclúe destacando que a variedade proba a
vitalidade do xénero nas mans das narradoras galegas.

Recensións:
- Camino Noia, “A perspectiva feminina”, Tempos Novos, nº 47, “Voces e Culturas. Crítica. Libros”, abril 2001, p.
72.
Explica que este volume se engloba dentro dun proxecto iniciado en 1993 e no que a parte referida á literatura
galega foille encargada a María Jesús Fariña Busto e Beatriz Suárez Briones. Sinala que se dan nesta obra unha
deconstrucción do canon literario androcéntrico e do canon lingüístico monolingüe. No que se refire á parte galega
apunta que son cinco traballos nos que se comeza por Rosalía de Castro, aínda que o eco desta se detecta en todos
eles. Ofrece o título de cada un dos traballos, as autoras que os elaboran e o máis destacado da visión que se ofrece
en cada un deles. Conclúe que en todos eles se salienta a importancia que acadou a poesía no século XX e a
normalidade na prosa que xa no século XIX acadara unha certa madurez coas obras de F. Herrera Garrido ata a
importancia agora de Xohana Torres ou Mª Xosé Queizán.

VV. AA., Abrindo as portas ao San Froilán 1999, Lugo: Concello de Lugo (Concellería de
Cultura e Educación), outubro 2000, 113 pp. (DL: VG-736-2000).
Obra na que se recollen as intervencións dos historiadores que nas Festas do San Froilán 1999 ‘abriron’, de xeito
simbólico, as dez portas da muralla romana de Lugo. A apertura de cada unha das portas tiña como finalidade dar a
coñecer ao pobo a súa historia e reivindicar a declaración do momumento como Patrimonio da Humanidade. A
primeira parte do libro leva por título “Presentacións” e nela recóllense as presentacións institucionais nas que se
fala do significado que para os lucenses teñen o San Froilán e a muralla. A segunda parte titúlase “As portas e os
abridores”, nela inclúense fotos das portas, un breve resumo da súa historia, unha breve biografía e bibliografía dos
encargados de abrir as portas e a transcrición completa do discurso lido no acto; dende o punto de vista literario cabe
destacar a lectura que Felipe Arias Vila fixo ante a porta Miñá duns versos do trobador Fernando Esquío nos que
fala da sua estancia na cidade de Lugo para visitar a unha amada.

V. 4. Publicacións en revistas

Aira, Manuela, “VV. AA., A Gaita Gallega. A Habana (1885-1889)”, Moenia, vol. 6,
“Recensións”, 2000, pp. 472-474.
Infórmase da edición facsimilar do xornal A Gaita Gallega, levada a cabo por investigadores do Centro Ramón
Piñeiro. A este respecto, destácase o traballo de Luís Alonso Girgado. Ofrécense diversos datos sobre a importancia
que no seu momento tivo esta publicación. Recóllense, así mesmo, as opinións que nos estudios incluídos na edición
facsimilar expoñen investigadores como Anxo Tarrio Varela, Xosé Neira Vilas, Jorge Domingo Cuadriello, Yolanda
Vidal Felipe e Natalia Regueiro. Remátase salientando o coidado co que foi feita a edición.

Alonso, Rodolfo, “Sete (case) poemas galegos”, Nova Renascença, nº 72/73, Volume XIX,
Inverno/Primavera 1999, pp. 359-361.
Conxunto de sete poemas titulados nos que Rodolfo Alonso fala sobre a “Lingua”, que é un poema sobre a lingua
galega no que, a través de cinco estrofas de dous versos compostas en verso libre, se gaba este idioma e lamenta o
seu abandono por parte das novas xeracións; “Xa”, composición breve de oito versos libres nos que se fala cun ti
recordándolle a inmediatez da realización de algo previamente acordado; en “Lonxe” son catro versos libres que
falan do mar; “Homaxes” é un poema dedicado ao pai, constituído por dúas estrofas de dous versos cada unha;
“Escarnio e maldizer” comparte a estructura métrica e versal co poema anterior e constitúe un xogo sobre o verbo
“dicir” enunciado para unha segunda persoa descoñecida; “Sobor da súa muda dor” é o poema máis longo de todos,
con sete estrofas de catro versos, sendo a primeira e a última semellantes entre si e constituíndo un préstamo do
poemario rosaliano. O poema en si está dedicado á nai e á súa vida de sufrimento; e “O lar da fala” está formado por
tres estrofas de verso libre, de catro versos as dúas primeiras e dous a terceira, no que se fai un xogo verbal ao redor
do substantivo “fala”, o verbo “falar” e, unicamente na primeira estrofa, en torno ao verbo “sentir”.

Álvarez Cáccamo, Xosé Mª, “Dous contos”, Nova Renascença, nº 72/73, Volume XIX,
Inverno/Primavera 1999, pp. 343-350.
Artigo no que se recollen dous contos, o primeiro titulado “A Noticia”, relata cómo un profesor lles comunica aos
seus alumnos a morte de Franco. Dende unha perspectiva intimista, por veces en primeira persoa e por veces en
terceira, o narrador e o narratario únense para contar as fortes impresións que esta nova da morte do dictador causa
no profesor protagonista, contento pola fin da dictadura, pero que remata sufrindo un desmaio por mor dos recordos
crueis dos crimes da Guerra Civil. No segundo, “Chesterfield”, nárrase o que semella ser unha viaxe normal do
protagonista en coche ata que, despois de describir unha serie de sensacións atemorizantes que pasan polo recordo
da lenda da autoestopista que, con toda naturalidade, fala de como morreu ao pasar polo sitio do accidente, o mesmo
protagonista se nos revela como o verdadeiro autoestopista aparecido, tomando nese momento el mesmo conciencia
da súa condición.

Araújo, Joám M., “Talía na Crónica de Nós. Dez anos de Teatro Galego (1990-1999)”, Agália,
“Recensons”, nº 63-64, 2º semestre 2000, pp. 250-251.
Debúllase o volume Talía na Crónica de Nós. Dez anos de Teatro Galego (1990-1999) (2000), escrito por Cilha
Lourenço Módia e Carlos González Vizcaíno, do que se salienta que fai “umha boa panorámica desses dez anos” do
teatro galego e que, asemade, atinxe os seus asuntos centrais e o estado da cuestión. Destácase tamén a súa
orixinalidade –combina investigación e creación– e o respecto ás diferentes opcións que hai en Galicia.

Araujo, Joám Manuel, “Apresemtaçom Actas Homenagem Carvalho Calero”, O Máximo
(Suplemento de documentaçom e informaçom da revista Agália), nº 2, “Documentaçom”, 2º
semestre 2000, pp. 10-11.
Refírese ao acto de presentación dos dous volumes de homenaxe a Carvalho Calero, co-editados polo Parlamento
galego e a USC, que tivo lugar o 17 de outubro de 2000 na sede do Parlamento de Galicia. Indícase tamén que esta
publicación é o resultado da iniciativa de AGAL de homenaxear ao profesor Carvalho Calero, así como que os seus
dous volumes inclúen numerosos traballos con catro seccións “A obra de Ricardo Carvalho Calero” e “Lingüística”
no primeiro tomo, mentres que o segundo conta coas de “Literatura” e mais “Miscelánea”.

Blanco, Carmen, “Lugar Alén. Unha verea na que escoitar as Cántigas de Alén”, Moenia, vol.
6, “José Ángel Valente”, 2000, pp. 25-39.
Analízanse algunhas das composicións incluídas nas Cántigas de Alén de José Ángel Valente. Comézase
reflexionando sobre o lugar no que se sitúa a voz do poeta, así como sobre o percorrido que realiza dende a
escuridade ata a luz. A continuación, examínanse algúns dos temas tratados nas composicións como, por exemplo, a
sabedoría, a figura do mestre, o baleiro, a nada e o amor. Remátase cun “Postscriptum” escrito tras a morte de
Valente.

Blanco Echauri, Jesús, “Apontamentos sobre Espinosa e Otero Pedrayo”, Nova Renascença, nº
72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 127-134.
Nota na que o autor se pregunta a procedencia do interese por Espinosa por parte de Otero Pedrayo. Recupera en
primeiro termo un fragmento de Arredor de si (1930), salientando que relata con admirábel eficacia narrativa o
percorrido xeográfico de Adrián Solovio, as súas andainas como estudiante e aspirante a profesor de filosofía, a súa
aventura cultural e existencial, a súa viaxe interior nos seus anos xuvenís de formación moral e intelectual ata chegar
“arredor de nós”, feitos que relaciona cos trazos da biografía de Otero Pedrayo. Menciona tamén que a novela
contou co precedente do relato Escrito na néboa (1927) e lamenta que este non estea reeditado. A continuación
apunta que o interese de Otero Pedrayo por Espinosa podería proceder da lectura e posterior traducción do Ulysses
(1922), de James Joyce que fixo o autor ourensán, aínda que a súa opinión é que o coñecía con anterioridade.
Finalmente, recolle dous textos, un de José Ortega y Gasset e outro de Antón Villar Ponte, que amosan os seus
respectivos discursos sobre Espinosa na mesma época e que, segundo anuncia, lle servirán nun futuro para ofrecer
unha completa análise sobre o tema.

Casal, Félix, “O habitáculo suspenso. ‘De catro a catro’: literatura galega e modernidade”, Nova
Renascença, nº 72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 233-248.
Achégasenos á intencionalidade poética que caracterizou á literatura galega do Rexurdimento fronte á producida a
partir das vangardas, na que se deu o paso da busca dunha dialéctica entre “a Galicia real e a Galicia ideal” a non ter
unha imaxe de Galicia na obra. Comeza polas dúas obras de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos (1863), do que di
un “fito fundamental” que proxecta unha imaxe no sentido filosófico, estético e incluso político, con especial
atención ao prólogo; e Follas Novas (1880), no que sinala a dimensión representativa que xa aparecía na obra
anterior da autora. Pasa logo a dúas obras do século XX, por un lado De catro a catro (1928), de Manuel Antonio e,
polo outro, Arredor de si (1930), de Otero Pedrayo, sinalando que no primeiro non hai unha imaxe de Galicia porque
é un índice significativo do momento clave de diálogo que se dá entre a cultura galega e a modernidade occidental.
Contrasta a singularidade desta obra coa novela de Otero, na que si se xoga coas diferentes focalidades, na que se
estructura o espacio nunha serie concéntrica e onde a voz narrativa se identifica coa voz da Historia de Galicia, co
que é unha imaxe que todo o permea. Na obra de Manuel Antonio sinala que o enunciador é incorpóreo e hai unha
total atemporalidade, co que se propicia un universo a través dun enunciaciador “omnipotente” que crea todo.
Contrasta a visión do autor rianxeiro coa de autores como Curros, Pondal ou Cabanillas, na que malia compartiren a
concepción do estético como principio da realidade, diferéncianse na forma en que apuntan á realidade. Remata
sinalando

que a modernidade da obra de Manuel Antonio vén dada pola ruptura de toda imaxe de Galicia e se proxecta cara ao
futuro.

Fernández Castro, Xosé Manuel, “¿Panorámica del teatro gallego de los noventa?”, Signa, nº
9, 2000, pp. 181-203.
Na busca de ofrecer unha achega á situación acadada polo teatro galego na década dos noventa
comeza por facer unha reflexión sobre as diferencias entre literatura e teatro, tentando delimitar
qué se considera teatro fronte a outros xéneros literarios. Define este como aquelas pezas nas
que empregando as palabras estas están destinadas a un espectáculo escénico ou a presencia
nelas de acoutacións (trazo privativo deste xénero). Delimitado o xénero, define o que entende
por literatura galega para o que se apoia na definición de Carballo Calero e seguida por Dolores
Vilavedra, pasando logo ao concepto de teatro galego. Alude á polémica xurdida arredor da
posíbel representación do CDG de obras en castelán de Valle Inclán e sinala que das tres
concepcións que se empregaron para defender unha ou outra postura: antropolóxica, pragmática
ou filolóxica, el prefire esta última, ademais de entender a producción como clave para definir a
“denominación de origen Teatro Gallego”. Para achegarse á situación do teatro galego antes
ofrece uns apuntamentos sobre a situación social e cultural que se deu en Galicia dende
mediados dos anos oitenta, factores determinantes da situación teatral galega. Baseándose nos
estudios de Vieites e Paz Gago e Vilavedra sobre o teatro galego sitúa o cambio a mediados dos
anos oitenta, momento no que se crean a maioría das compañías que traballaron ao longo da
década dos noventa e constituídas arredor de 1985. Ademais de repasar a situación dende a
posguerra, destacando o papel da chamada “xeración Abrente”, tamén salienta a importancia de
que se instituíra en 1988 o premio Álvaro Cunqueiro co se coñece a Roberto Salgueiro. Logo
céntrase nos estudios

sobre teatro onde critica a falta de análises rigorosas do teatro galego a excepción da obra de
Vieites, seguido dunha mostra de estreas en Galicia coa que resulta unha media de máis de tres
estreas por mes, achégase á mostras e festivais de máis importancia ao longo do período
estudiado e os premios instituídos para o teatro.

Frías Conde, Xavier, “Relatório sobre a Língua Galega nas Astúrias. Aproximação Lingüística e
s
Literária”, Agália, “Estudos”, nº 63-64, 2º semestre 2000, pp. 109-138.
Estudio sobre a literatura e a lingua galega falada nos dezaoito concellos máis occidentais de Asturias, na zona
comprendida entre os ríos Eo e Navia. Para isto, xebrouse a análise en catro apartados: “O Eonaviego: introdução” –
que fala da orixe da denominación culta ‘eonaviego’, dos datos xeográficos desta zona e das súas divisións e
subdivisións dialectais –, “Elementos linguísticos próprios do eonaviego” –que describe a fonoloxía e a sintaxe do
galego eonaviego dentro do corpus galego–, “Uma literatura dialectal com mais de um século de história” e
“Elementos sociolinguísticos”, que repasa os medios para potenciar o eonaviego – como coa revista A Freita–, así
como a consciencia lingüística e os condicionantes sociolóxicos destes falantes. Na sección titulada “Uma literatura
dialectal com mais de um século de história” repásanse algúns momentos e autores do século XX que pertencen á
literatura galega, mais que por seren asturianos ficaron fóra das antoloxías literarias galegas. Comézase describindo
o inicio do século XX con autores como Manuel Fernández García, Pedro G. Arias e José de Villalaín que cultivaron
o articulismo xornalístico. Destácase que
o primeiro soneto escrito en eonaviego –que aparece reproducido– é de Bernardo Acevedo e faise referencia a outros
poetas: Antolín Santos Mediante Ferraría, Ramón García González e Conrado Villar Loza. Afírmase que entre 1939
e 1975 o único xénero que merece ser citado é a poesía dos autores Benjamín López e Daniel Vargas Vidal. A
última etapa estudiada abrangue dende 1975 ata os nosos días e sublíñase que é a máis prolífica, con revistas como A
Freita –que é a de maior antigüidade e conta dende 1995 co suplemento

literario O Espello–, Entrambaságuas e dende o 2000 a revista literaria Pontigo, con autores como Manuel García
‘El Galano’, Adela Conde Valledor, Teresa López, César Cimadevilla ou Xosé Máximo Fernández, ao lado dos
poetas Crisanto Veiguela –con A vida sempre e sobretudo (2000)–, Xavier Frías Conde –que publicou entre outros o
poemario Azul e Terra (2000)–, Xosé Miguel Suárez –con Nas arribadas (1994)–, Quique de Roxíos, Alfredo
González Fernández ‘Fredo de Carbexe’, Viqui Veiguela –a última incorporación ao panorama literario eonaviego
que comezou co grupo literario Bilbao de Madrid– e mais o narrador Xosé Carlos Álvarez Blanco.

García, Xosé Lois, “Os últimos cincoenta anos da poesía galega”, Nova Renascença, nº 72/73,
Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 369-411.
Escolma de poetas que publicaron durante a segunda metade do século XX. O autor explica que neses cincuenta anos
conviven autores de tres grupos xeracionais (poetas que comezan a publicar na dictadura, a xeración dos 80 e a
xeración dos 90) e indica as principais características da súa poesía. Os autores recollidos na escolma son Celso
Emilio Ferreiro (1914-1979), Antonio Tovar Bobillo (1921), Luz Pozo Garza (1922), Manuel Cuña Novás (19261993), Manuel María (1929), Uxío Novoneyra (1930-1999), Salvador García-Bodaño (1935), Xosé Luís Méndez
Ferrín (1938), Xavier Rodríguez Baixeras (1945), Xoán Manuel Casado (1949), Vicente Araguas (1950), Xulio L.
Valcárcel (1953), Xoán Neira (1953), Xavier Rodríguez Barrio (1954), Xavier Seoane (1954), Ramón Caride Ogando
(1957), Pilar Pallarés (1957), Manuel Forcadela (1958), Paulino Vázquez Vázquez (1962), Miro Villar (1965), Marta
Dacosta (1966), Rafa Villar (1968), Estevo Creus (1971), Igor Lugrís (1971), Lupe Gómez (1972), Olga Novo
(1975), María do Cebreiro (1976) e Enma Couceiro (1977); de cada un deles inclúense dous poemas, sen especificar
a que obra pertencen.

Gômez, Joel R., “Em louvor de Viana e outros poemas, um poemário portugalego”, Agália,
“Recensons”, nº 63-64, 2º semestre 2000, pp. 251-253.
Descríbense as tres partes que integran o libro Em louvor de Viana e outros poemas (1999), de Amadeu Braga.
Sinálase que a primeira delas “Em louvor de Viana”, inclúe poemas de homenaxe á cidade de Viana do Castelo; que
a segunda, “Outros poemas”, ten un apartado titulado “Os nossos poetas”, que está dedicado a trinta e cinco literatos
galego-portugueses, mentres que o derradeiro capítulo deste libro, “Apêndice Poético Musical”, recolle himnos coas
súas partituras.

Gonçalez Blasco, Luís, “Algo sobre Brais Pinto e as minhas relaçons com o fato”, Agália,
s
“Notas”, nº 63-64, 2º semestre 2000, pp. 167-184.
Despois dunha breve aproximación ao nacemento e formación do grupo Brais Pinto, Luís Gonçalez pasa a describir
como entrou en 1959 neste grupo, indicando que debido á súa mocidade era chamado ‘o rapaz’. A seguir, indica
algunhas das actividades privadas –faladoiros, reunións lúdicas e de formación política– e públicas nas que
participou. Outro aspecto deste traballo é o de detallar algúns dos testemuños que aparecen en libros –Camilo
Nogueira e outras voces (1991), Profecía do mar (1995), etc.– nos que aparece reflectido o seu vínculo con este
grupo intelectual. Tamén describe a súa última reunión, celebrada co gallo da inauguración dunha exposición de
Patiño e o posterior enfrontamento de Ramón Lorenzo.

González Gómez, Xesús, “Veinte años de novela gallega (1979-1998)”, Cuadernos
hispanoamericanos, nº 599, “Dossier. Literatura gallega actual”, maio 2000, pp. 7-19.
Análise da novela galega nos últimos vinte anos e estudio dos autores e obras máis relevantes de cada corrente
literaria. Xesús González considera que o ciclo da Nova Narrativa remata en 1980 e que son os escritores
pertencentes a este grupo os que provocan este cambio; para o autor a novela que pecha o ciclo é Cara a Times
Square (1980) de Camilo Gonsar, diálogo intertext ual coas tradiccións máis ricas da narrativa do século XX. Nestas
dúas décadas é preciso destacar a influencia de Álvaro Cunqueiro en autores como Dario Xoan Cabana, o realismo
de Xavier Alcalá, a transición entre o realismo e a fantasía presente na obra de Xosé Manuel Martínez Oca, Alfredo
Conde e Victor Freixanes, a chegada á modernidade literaria galega da man de Suso de Toro, Manuel Rivas e Xosé
Cid Cabido e a posmodernidade presente na obra de Xurxo Borrazás, Xerardo Méndez, Manuel Seixas e Xosé
Carlos Caneiro. O autor analiza cada unha das obras dos autores citados.

Lorenzo Tomé, Xavier, “Prosas”, Nova Renascença, nº 72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera
1999, pp. 351-358.
“Ela no tren (conto)” é o primeiro relato dos dous aquí recollidos de Xavier Lorenzo Tomé. Neste conto nárrase a
historia de Antonio Vivales, que viaxa supostamente de polisón no tren no que van a París Otilia, a rapaza da que
está namorado, e unha amiga súa. Antonio tiña todo tan planificado que moitas veces fálase no relato do guión que
el fixera e segundo o que cría que ían transcorrer os feitos, aínda que todo foi distinto do que pensara. A aventura
romántica convértese, pois, nunha viaxe baleira, sen sentido, que remata cando Antonio baixa do tren para volver a
Hendaia, dándolle a Otilia o billete de ida a París que mercara malia facer que ía de polisón. O segundo relato
titúlase “Catro entradas dunha Enciclopedia indefinida” e nel dánsenos unha sorte de definicións de catro palabras:
“praza”, “plaxio”, “pantasma” e “pozo”. “Praza” rememora unha tarde xuvenil nunha praza, vendo a ansiedade de
alguén motivada polo encontro amoroso preto da fonte e tentando facer agroma-lo mesmo recordo nos lectores.
“Plaxio” fala dun lector que se dispón a ler Sombras da escuridade soñada, libro recomendado por un amigo. Sen
embargo, abra por onde abra o volume, só atopa unha páxina en branco que, invariablemente, leva o número 10 na
parte inferior e central de cada folla, nun decurso narrativo que recorda tremendamente ao relato El libro de arena,
de Borges. Cando xa sospeita que o libro está errado, abre outra páxina na que atopa escrito labirinto: e, despois,
outra que di “mirando o leopardo no espello”. As dúbidas convértense xa en imaxinacións e a mente do lector
constrúe a súa propia lectura, sen necesidade do apoio escrito. A terceira “definición” é a da palabra “pantasma”,
que narra

brevemente o acontecemento diario do leite que se bota fóra do cazo, coa conseguinte reacción da ama de casa, que
apaga o lume con rapidez e sopra o leite fervido. “Pozo” constitúe un relato en segunda persoa que conduce ao lector
por un paseo curioso por unhas rúas nocturnas, cun encontro cun cego ao que lle preguntamos o camiño. O cego
dános unha resposta enigmática e, se insistimos na nosa curiosidade, remataremos compartindo o seu destino e,
quizais, dando respostas enigmáticas a outros curiosos paseantes nocturnos.

Marques, Ângela, “Do galeguismo á universalidade em Rosalía de Castro”, Nova Renascença,
nº 72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 223-232.
Relata o seu encontro coa poesía de Rosalía de Castro a través das cancións de Amancio Prada, logo fai unha achega
á vida da poetisa e destaca a importancia que acadou dentro das letras peninsulares. Repasa a súa producción e
céntrase na galega, comezando por Cantares Gallegos (1863), que cualifica como un “hino á alma galega, aos seus
costumes, á súa paisagem”, no que predomina a referencia ao mar e á terra, así como os esquemas das formas
populares, que por veces lembra ás cantigas medievais. Reproduce algunhas estrofas e destaca as preocupacións
sociais que a autora reflicte nelas, á vez que chama a atención sobre trazos que anuncian outra poesía máis madura
como a presencia do símbolo da sombra. De Follas Novas (1880), cualificado como “o cume do galeguismo na
literatura”, destaca as palabras da autora recollidas no prólogo nas que alude á escrita dos seus poemas anos antes da
publicación e á súa decisión de non seguir escribindo en galego. Da obra sinala que a súa poesía adquire carácter
universal pola inquietude metafísica que a leva do particular ao universal, e na que a dor da poetisa é a dor de
Galicia e a de todos os pobres e excluídos. Explica a estructura da obra, reproduce un bo número de versos e destaca
o abandono das formas tradicionais para acadar unha maior flexibilidade na expresión lírica.

Molina, César Antonio, “Cunqueiro e Dieste: unha mesma imaxinación bilingüe”, Nova
Renascença, nº 72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 249-261.
Tras achegar o parecer de Lois Carré Alvarellos sobre o conto e a lenda en Galicia, comenta a presencia do
fantástico na obra de Álvaro Cunqueiro e Rafael Dieste, así como a práctica por parte destes do bilingüismo na súa
escrita.

Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo, “Filgueira Valverde 1906-1996. Memoria y evocación de
un historiador y bibliófilo de Galicia”, Museo de Pontevedra, LIV, 2000, pp. 155-162.
Fai alusión, nun primeiro momento, aos encontros que mantivo con Xosé Filgueira Valverde, e ao contacto do
intelectual co Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que axudou a fundar no ano 1943. Fala tamén do
carácter interdisciplinar da súa obra, que abrangue literatura, etnografía, historia, arte, arqueoloxía, etc., así como
artigos, folletos e outros libros. A seguir, destaca os seus estudios sobre literatura medieval galegoportuguesa, coa
tese La Cantiga CIII. Noción del tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval, e sobre historia de Galicia. Alude,
por outro lado, á súa actividade investigadora, e á publicación de libros sobre o xénero biográfico, sobre a historia do
libro, gravados, estampas,... e tamén dá conta dos seus estudios de edicións facsimilares e da súa faceta de
prologuista. Pon de relevo os seus prólogos feitos na colección Galicia Histórica da fundación Barrié de la Maza e
conclúe afirmando que Filgueira Valverde foi a figura cume de toda a intelectualidade galega do século XX,
promotor de moitas iniciativas culturais e proxectos científicos. Finalmente, menciona as institucións coas que
mantivo unha certa colaboración como o Seminario de Estudos Galegos, o Museo Provincial de Pontevedra, o
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, o Museo do Pobo Galego, ou o Consello da Cultura Galega, entre
outros.

Paz Gago, José María, “Valle-Inclán y el teatro gallego”, Signa, nº 9, 2000, pp. 163-168.
Artigo centrado na influencia que Ramón del Valle-Inclán exerceu nas obras dramáticas de autores galegos, no que
se comeza por poñer de manifesto a falta de seguidores a nivel do estado en contraposición coa influencia directa
que exerceu a través da súa colaboración con Castelao, Cabanillas ou Otero Pedrayo, e logo en autores como
Cunqueiro, Dieste ou Blanco Amor. Como netamente galego no teatro de Valle atopa a combinación do cómico co
macabro, a presencia do humor negro, a retranca ou a ambiguidade, ademais da familiaridade que se dá co alén.
Repasa o interese mostrado pola obra de Valle por autores galegos como Antón Vilar Ponte, Manuel Murguía e o
propio Castelao, colaborador en Divinas Palabras como deseñador dos figuríns e presente na lectura previa que se
levou a cabo en Madrid. No caso de Vilar Ponte ve unha influencia clara do esperpento valleinclanesco en Entre
dous abismos (1920) e Nouturnio de medo e morte (1935), das que dá algúns trazos do seu contido. Tamén se presta
atención á influencia do esperpento en Os vellos non deben de namorarse, de Castelao, da que resume o argumento
e destaca a presencia humanizada da morte, para logo facer o mesmo coas obras escritas por Otero Pedrayo como
Teatro de máscaras (1934), consideradas verdadeiros apuntes de esperpentos; A Estadea, pola presencia do alén e os
personaxes; O fidalgo e a noite, caracterizada polo seu humor macabro, ou O desengano do Prioiro, marcada pola
ironía.

Pazó, Noemí e Dolores Vilavedra, “El teatro gallego después de 1975”, Cuadernos
hispanoamericanos, nº 599, “Dossier. Literatura gallega actual”, maio 2000, pp. 21-37.
Análise do teatro galego despois de 1975 dende o punto de vista literario e diacrónico. Na introducción destácase a
precariedade da industria editorial que afectou ao teatro, o voluntarismo e fugacidade que caracterizan o traballo das
coleccións e editoriais, o poder canonizador dos premios e a frecuente dislocación entre a data de creación dos textos
teatrais e a súa difusión pública. No segundo apartado: ‘Criterios para unha periodización: a herdanza de Abrente’
explícase a importancia deste fenómeno no teatro galego e analízase a obra de Roberto Vidal Bolaño, Euloxio
Ruibal e Manuel Lourenzo, considerados continuadores do espírito de Abrente. No terceiro apartado: ‘A xeración
dos 80’ analízase a obra dos autores que publicaron por primeira vez nesta década e que se caracterizan por posuír
unha vocación cultista, por escribir textos dunha alta densidade lírica e cun forte contido simbólico e pola vontade
de superar a concepción da literatura como instrumento. No último apartado: ‘A xeración dos 90’ sinálase que esta
década supón a profesionalización do teatro galego, a estabilización das compañías, a institucionalización do teatro;
a producción dramática desta xeración caracterízase por ter unha menor carga simbólica, polo gusto pola
intertextualidade e polo gran cuidado da estructura das obras. Analízanse os autores e obras máis importantes de
ambas xeracións.

Rabunhal, Henrique, “Reflexons sobre o teatro galego”, Nova Renascença, nº 72/73, Volume
XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 263-271.
Despois de pór de manifesto os atrancos cos que baten os escritores reintegracionistas, achega uns cantos
apuntamentos sobre o seu ensaio Textos e contextos do teatro galego (1671-1936), que recolle a súa tese de
doutoramento. Refírese aos obxectivos que persegue o estudio, así como aos criterios metodolóxicos empregados.
Ademais comenta a estructura e o contido de cada parte. Por outro lado, salienta o esforzo persoal que lle supuxo
este traballo que é “un acto de fe nun idioma, nunha cultura e un país”.

Rivero, Miguel, “Um prémio (quase) ignorado: A Tábua Ocre de Núbia”, Agália, “Recensons”,
nº 62, verán 2000, pp. 141-143.
Descríbese a obra dramática A Tábua Ocre de Núbia ou o significado da vida, de João Guisan Seixas, sinalando a
relevancia da súa escenografía. Asemade indícase que con esta obra o seu autor acadou, hai case tres anos, o Premio
de Teatro ‘Eixo Atlântico’, critícase a pouca atención que se lle prestou e subliñando que “é imprescindível umha
edição com maiores possivilidades de distribuiçom” xa que a actual é imposíbel de atopar.

Roca, Tareixa, “Ricardo Carvalho Calero: achegas bio-bibliográficas”, Nova Renascença, nº
72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 21-31.
Fai un percorrido demorado pola traxectoria de Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910-Santiago, 1990) en cinco
apartados: “De Ferrol a Compostela”, “O regresso a Ferrol”, “Os anos em Lugo”, “Regresso a Compostela” e “O
‘último’ Carvalho”. Neste seguimento lineal da vida do profesor, vai establecendo os chanzos fundamentais do seu
labor cultural, político e social. Destaca a presencia continua nos círculos galeguistas dende a época do Seminario de
Estudos Galegos, o labor docente e académico, o papel fundamental como pioneiro da crítica literaria e da lingüística
galegas, como creador literario, etc. Comentarios máis delongados merécenlle títulos como Historia da Literatura
Galega Contemporánea (1863), Gramática Elemental del Gallego Común (1966), as novelas A Gente da Barreira
(1951) e Scórpio (1987), a prolífica faceta poética ou a súa defensa firme da concepción do galego e do portugués
como variantes dun mesmo idioma, que se atopa na base da súa renuncia como numerario da Academia Galega. O
traballo complétase cunha bibliografía activa e pasiva de Carvalho Calero.
______, Tereixa, “Ramón Piñeiro: nota biobliográfica”, Nova Renascença, nº 72/73, Volume
XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 53-57.

Dá conta do percurso biográfico de Ramón Piñeiro centrándose sobre todo na súa militancia política e na ideoloxía
galeguista que o levaron a enfrontamentos con outros intelectuias da época, ao tempo que informa sobre aqueles
artigos que froito do traballo intelectual publicou ao longo da súa vida. Así mesmo, lembra ademais que unha boa
parte destes textos, concretamente os ensaios filósoficos sobre a saudade, pódense atopar, reunidos, no volume
Filosofía da saudade, publicado en 1984.

Rodríguez, Luciano, “Casi un cuarto de siglo de poesía gallega”, Cuadernos
hispanoamericanos, nº 599, “Dossier. Literatura gallega actual”, maio 2000, pp. 39-51.
Analízanse as distintas xeracións poéticas que, segundo o autor, coinciden nos últimos anos;
trátase da Xeración do 1936, Xeración de enlace, autores dos 50, Xeración dos 80 e Xeración
dos 90. A Xeración do 36 comeza a publicar nos anos da 2ª República e o groso da súa
producción desenvólvese na época de posguerra; estúdiase a obra de Celso Emilio Ferreiro, Pura
Vázquez, Miguel González Garcés, Ricardo Carballo Calero e Álvaro Cunqueiro. Os autores da
Xeración de enlace son aqueles que publicaron a finais dos 40 e principios dos 50, comparten
espacios e intereses culturais e políticos, caracterízanse por publicar os seus primeiros libros en
castelán e adoitan estar moi marcados pola situación histórica, social e política que lles tocou
vivir; entre os autores desta promoción destacan Manuel Cuña Novás, Antón Tovar Babilla e
Luz Pozo Garza. Desígnase coa etiqueta de ‘Xeración dos 50’ aos poetas que naceron nos anos
30 e principios dos 40, estúdiase a obra de Uxío Novoneyra, Arcadio López Casanova,
Bernardino Graña, Manuel Álvarez Torneiro, Salvador García-Bodaño, Antón Avilés de
Taramancos, Xosé Luís Franco Grande e Xosé Luis Méndez Ferrín. A ‘Xeración dos 80’
caracterízase pola toma de conciencia da situación política, pola publicación de manifestos, polo
culturalismo e pola preocupación por aspectos formais e idiomáticos; a temática principal desta
promoción poética é o amor, a sensualidade, o paso do tempo, a morte, a presencia da natureza,
o civismo e a metapoesía. Na década dos 90 conflúen voces de distintas xeracións e
sensibilidades; entre os

autores que comezan a publicar nestes anos destacan Chus Pato, Yolanda Castaño, Olga Novo,
etc. e caracterízanse por facer da poesía un exercicio de cotidianeidade e de reivindicación do
coloquialismo.

______, “Antología poética”, Cuadernos hispanoamericanos, nº 599, “Dossier. Literatura gallega
actual”, maio 2000, pp. 53-65.
Antoloxía que recolle un poema de cada un dos seguintes autores: Xavier R. Baixeras, Xosé Álvarez Cáccamo,
Cesáreo Sánchez Iglesias, Luís González Tosar, Xulio L. Valcárcel, Chus Pato, Pilar Pallarés, Luísa Villalta,
Gonzalo Navaza, Ramiro Fonte, Lois Pereiro, Manuel Forcadela, Eusebio Lorenzo Baleirón, Ana Romaní e Xosé
Manuel Millán Otero; de cada poeta indícase o lugar e data de nacemento e cítase a obra poética publicada ata o
momento.

Rodríguez, Luciano e Teresa Seara, “Última poesía galega”, Nova Renascença, nº 72/73,
Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 271-280.
Céntranse no discurso poético da última década do século XX, sen deixar de referirse brevemente ás tendencias
poéticas inmediatamente precedentes, dende o socialrealismo ata a poesía dos oitenta. Subliñan que nos noventa a
poesía galega “revitalízase” gracias a “novas voces”, apuntando os “factores” que favorecen a aparición destas. Así
mesmo, enumeran unha serie de características comúns dos autores que publican por estes anos – como a coidada
elaboración do poema, a temática dos oitenta “mais dende un ton máis intimista e confesional”, etc. Conclúen
convidando a ler a súa antoloxía Para saír do século. Nova proposta poética.

Seabra, José Augusto, “Apostila: A ‘Renascença Portuguesa’ e a Galiza”, Nova Renascença, nº
72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 413-415.
Indica que o presente número da revista Nova Renascença recolle artigos de intelectuais galegos acerca da literatura
(aos que agradece a participación) e lembra que a publicación sempre estivo ao servicio dos galegos e portugueses
que loitan pola aproximación lingüística e cultural; así mesmo, explica a vinculación existente entre o Rexurdimento
e a Renascença por unha banda e entre as revistas Nós e A Águia pola outra.

Seixo, Lois, “Cunqueiro e os paxaros”, Moenia, vol. 6, “José Ángel Valente”, 2000, pp. 425430.
Saliéntase a presencia da música na obra de Álvaro Cunqueiro. A este respecto, menciónase a inclusión nalgúns
escritos de partituras coas que se tentaba reproducir o canto dos paxaros. Recúrrese a un ornitólogo e a un músico
para obter información sobre esta cuestión. Finalmente, analízanse as intencións do autor lucense, comentado o
novidoso da súa actitude.

Soto, Luís G., “O compromisso ético-político na literatura… (galega)”, Agália, “Notas”, nº 6364, 2º semestre 2000, pp. 185-202.
Reflexión sobre a literatura comprometida na que fai unha análise baeada en catro eixos: o compromiso do autor e a
literatura e a hexemonía –detalla que a filiación política e cultural do autor pode ser independente do seu traballo
literario–; o compromiso co destinatario e a literatura ‘social’ –indica que a literatura para “os excluídos a respeito
do/s poder/es reinante/s” non difire da literatura convencional–; o compromiso na escrita e a literatura ‘radical’ –
sinala que escribir é realizar un exercicio virtuoso e non cumprir só cunha actividade profesional– e finalmente o
compromiso lingüístico e a literatura ‘esencial’ onde fala do compromiso lingüístico relacionado cos compromisos
do escritor, co destinatario e mais na escrita.

Torres, Carlos Manuel C., “A poesía Completa de Lorenzo Varela”, Agália, “Recensons”, nº
63-64, 2º semestre 2000, pp. 245-247.
Dá conta do volume Poesía completa I de Lorenzo Varela (2000), de Xosé Luís Axeitos, do que se subliña as “úteis
bibliografías ‘de’ e ‘sobre’ Lorenzo Varela” e asemade descríbense outras edicións da poesía completa de Lorenzo
Varela como Poesías (1979), en Ediciós do Castro ou Poesía galega (1990), de Xosé Carlos López Bernárdez.

Torres Feijó, Elias J., “O fim do milénio que começámos juntos’. A Galiza como material
repertorial central no romance português contemporâneo, de 1991 a 1994: literatura de
autognose?”, Nova Renascença, nº 72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 391
313.
O autor pretende caracterizar o mundo e a perspectiva que escritores portugueses transmiten do espacio galego a
través da análise das súas novelas. Comeza facendo referencia á consideración histórica dun mesmo espacio cultural
(Galicia-Portugal). Fala dos autores do Rexurdimento que non coñecendo ben o patrimonio común, van incorporando
paulatinamente o referente portugués. E sinala que en 1916, as primeiras asociacións nacionalistas galegas
intensifican os contactos co portugués, sendo as circunstancias sociopolíticas as que determinan a distancia entre
Galicia e Portugal. A continuación expón unha análise de catro obras da nova narrativa portuguesa (Litoral de Wanda
Ramos, As duas Águas do Mar de Francisco José Viegas, Trabalhos e paixoes de Benito Prada, galego da província
de Ourense, que veio a Portugal ganhar o mundo de Francisco Assis Pacheco e Breviário das más inclinaçoes de
José Riço Direitinho). Apunta como eixes principais das novelas, a morte e o misterio. “Crimes, mortes, misterios en
lugares recónditos, inexplicables, envoltos en neboeiros, físicos e/ou mentais, enigmas e supersticións” nutren os
textos. Todos eses elementos, que parecen transmitir a aparente idea de comunidade galego-portuguesa pertencen ao
pasado, ao imaxinario, acabando por ser, na actualidade, expresión da distancia. En canto á referencia a

Galicia como entidade lingüística e cultural, o autor di que o contacto galego-portugués fica presidido pola distancia
e hai un rigoroso respecto pola codificación oficial, cando non polo simple castelán. Engade que dá a impresión de
que alén dos intereses ficcionais dos autores, a súa información sobre o que realmente acontece en Galicia non é
realmente grande. Torres Feijó conclúe sinalando que utilizan os materiais para explicar Galicia, con distanciamento,
e dirixen aos seus lectores unha construcción exotizante: “Aquel homoespacio que funciona na tradición e no mito é
evidente heteroespacio na fin do milenio”.

Villarino P., Carmo, “A Galiza sonhada por alguns escritores brasileiros”, Nova Renascença, nº
72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 329-341.
A autora analiza e compara as visións sobre Galicia de dous escritores brasileiros: Nélida Piñón coa súa obra A
República dos sonhos (1984) e Paulo Coelho con O Diário de um Mago (1987). Diserta sobre os libros, sobre o seu
argumento e céntrase especialmente nas referencias que aparecen sobre Galicia. Sinala neste artigo que ámbolos
dous textos falan de “épocas míticas da nosa historia, épocas de esplendor, como era o período máis intenso das
peregrinicacións medievais e de espacios emblemáticos da nosa historia como o Cebreiro”. Así mesmo, engade que
estas obras ofrecen unha imaxe reduccionista de Galicia, o que pode provocar un certo sentimento de distanciamento
no lector galego.

VII. A literatura infantil e xuvenil galega

VII. 5 1. Monografías, biografías, crónicas e libros colectivos

Cuadrado, Jesús, De la Historieta y su uso 1873-2000, 2 tomos, Madrid: Ediciones
Sinsentido/Fundación Germán Sánchez Ruipérez, col. Atlas español de la cultura popular,
novembro 2000, 1334/XXXIX pp. (ISBN tomo I: 84-89384-23-1) (ISBN tomo II: 8489384-23-1)
(ISBN obra completa: 84-89384-23-1).
☺
⌧
⌧

e emendada despois de tela retomado en 1997 e rematado en 2000, para logo deixar constancia dos seus
agradecementos a ducias de persoas, editoriais e entidades varias. Na sección titulada “Úsese”, recóllense as
características que acompañan as entradas do diccionario no que se atende a autores, selos editoriais, personaxes,
prensa, publicacións, teóricos e mesmo textos, dos que se ofrecen as biografías, sinálanse as series, as publicacións,
monografías, catálogos, os seudónimos e incluso os contextos ou pistas cando é necesario. A obra está dividida en
dous volumes, no primeiro aténdese aos termos do “A” ao “I”, e no segundo do “J” ao “Z”. No que se refire á
literatura galega teñen cabida un bo número de autores como Castelao, Camilo Díaz Baliño, Alfonso Abelenda,
Xesús Campos, Pepe Carreiro, Xabier Docampo, Xoán Balboa, Fran Jaraba, etc.; tamén se atende a editoriais como
Ediciós do Castro ou Edicións Xerais de Galicia, así como publicacións nas que ten cabida a literatura infantil
galega como CLIJ.

VIII. Literatura de transmisión oral

VIII. 1. Recompilacións, monografías e libros colectivos

Blanco Conde, Xesús, Laza. O entroido enxebre, Ourense: Servicio de Publicacións da
Deputación Provincial de Ourense, febreiro 2000, 139 pp. (ISBN: 84-87575-81-1).
Blanco Conde achéganos con esta obra á celebración do antroido na vila de Laza, unha celebración con séculos de
antiguidade que ten en Laza un dos seus expoñentes máis particulares e característicos. A través de dúas partes ben
diferenciadas, fai, primeiramente un estudio das características da vila, dende a procedencia do nome, ata as
características etnográficas, de costumes, subsistencia, etc. Nun segundo momento, centrándose xa na festividade en
cuestión, dá conta de todos os pormenores da celebración ao tempo que explica a procedencia de tan antigo ritual,
implantado na vila dende tempo inmemorial, facendo unha descrición detallada que comeza coa explicación da
procedencia desta celebración e os antecedentes históricos da mesma nos que o antroido de Laza se distinguiu
sempre pola particular maneira na que o viven as xentes da vila.

Equipo de Normalización Lingüística do C P Veleiro do Campo (coord.), Anacos da nosa
cultura. Refráns, adiviñas, lendas... Celebracións, oficios... Aparellos... Lugo: C. P. Veleiro do
Campo (Castro Ribeiras do Lea), 2000, 243 pp. (ISBN: 84-8231-981-7).
Volume recompilatorio do material que os rapaces do Colexio “Veleiro Docampo” de Castro de Ribeiras do Leas
conseguiron recoller do seu contorno durante os cursos 1995-1997, dentro das actividades organizadas para
promover o coñecemento da lingua galega. A obra está estructurada en tres seccións diferentes que se corresponden
na primeira cos refráns, cantigas, poesías, lendas e demais material de tradición popular, séguelle unha segunda que
contén o referido a celebracións como o magosto, a matanza, o antroido ou a malla, e oficios tradicionais como o de
zoqueiro, e finalmente na terceira aparecen as características e datos dos aparellos antigos como o carro, o arado ou
o forno, entre outros. No apartado “Algúns comentarios a modo de exemplo” recóllense as opinións que
inicialmente expresaron os alumnos de falta de valoración, as de satisfacción logo do traballo realizado e as
reaccións dos maiores ante o interese mostrado polos máis novos. A seguir reprodúcese o material recompilado que
vai acompañado do nome dos rapaces que o proporcionaron.

XI. Literatura Medieval
XI. 1. Monografías e libros colectivos

Beretta, Carlo (ed.), Gautier de Coinci, Gonzalo de Berceo, Alfonso X el Sabio. Miracoli della
Vergine. Testi Volgari Medievali, introduzione di Cesare Segre, Torino: Giulio Einaudi editore,
1999, 1295 pp. (ISBN: 88-06-14555-x).
Selección de textos tomados das tres grandes compilacións de milagres marianos da Idade Media, Les Miracles de
Nostre Dame, de Gautier de Coincy; Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo; e Cantigas de Santa
María, de Alfonso X. O volume, que constitúe un “invito a una valutazione necessariamente comparativa”, ábrese
cunha introducción caracterizadora do xénero e da tradición miracolística medieval, tanto en latín coma en vulgar,
que lle dá paso a un capítulo de bibliografía. Reprodúcense despois as composicións, seguindo as edicións
consideradas máis autorizadas –a de Koening

para Gautier de Coincy, a de Mettmann para a obra de Alfonso X e a edición de García Turza para Berceo–, que
foron, en casos puntuais, corrixidas polo editor. En concreto, Beretta tomou para o volume unha selección de textos
de Gautier de Coincy (pp. 4-479), os textos completos de Los Milagros de Nuestra Señora (pp. 482709) e unha
antoloxía das Cantigas de Santa María (pp. 712-1151), que van acompañados pola correspondente versión en
italiano. O volume complétase cun capítulo de notas aos textos, no que se recollen comentarios relativos ao léxico, ás
fontes, ao contexto socio-cultural e literario ou á propia organización retórica dos milagres, que facilitan a súa lectura
e comprensión. Un índice xeral, no que se relacionan as composicións seleccionadas, pecha o volume, que foi
ilustrado con diversas miniaturas, tomadas todas do códice das Cantigas de Santa María conservado na Biblioteca
Nazionale Centrale de Florencia (ms. B. R. 20).

Blackmore, Josiah e Gregory S. Hutcheson (eds.), Queer Iberia. Sexualities, Cultures and
Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, Durham & London: Duke University Press,
1999, 478 pp. (ISBN: 0-8223-2349-4).
Amplo volume, editado por Josiah Blackmore e Gregory S. Hutcheson, sobre a sexualidade e a cultura na Península
Ibérica, dende a Idade Media ata o Renacemento. A obra comeza cunha introducción dos editores, na que describen
os contidos do volume, dividido en cinco capítulos titulados “Queering Iberia”, “Iberian Masculinities”, “Sources of
Sodom”, “Normativity and Nationhood”, e “The Body and the State”. A seguir, reprodúcense os distintos artigos de
Mark D. Jordan, Benjamin Liu, Catherine Brown, Sara Lipton, Louise O. Vasvári, Roberto J. González-Casanovas,
Josiah Blackmore, Gregory S. Hutcheson, Daniel Eisenberg, Michael Solomon, Barbara Weissberger, Linde M.
Brocato, E. Michael Gerli, Mary Elizabeth Perry e Israel Burshatin. A obra remata cun índice de autores e temas
tratados ao longo do volume e unhas breves notas biográficas sobre os distintos colaboradores.

Hart, Thomas R., En maneira de proençal: the medieval galician-portuguese lyric, London:
Department of Hispanic Studies Queen Mary and Westfield College, col. Papers of the Medieval
Hispanic Research Seminar, nº 14, 1998, 60 pp. (ISBN: 0-904188-45-0).
Iníciase o volume cunha breve alusión ao traballo de Thomas R. Hart, que comezou hai máis de trinta anos. A seguir,
cítanse algunhas das obras do autor sobre o Cantar de Mio Cid, o Libro de Buen Amor, a lírica galegoportuguesa ou
algunhas obras de Gil Vicente, Camões, Cervantes ou Fernando Pessoa. A seguir, na “Introducción”, analízanse as
distintas posturas dos estudiosos sobre o amor cortés e a tensión existente entre
o amor humano e o divino. Cítanse, deste xeito, as teorías de C. S. Lewis, Teodolinda Barolini, Maurice Valency,
Peter Dronke, D. R. Sutherland ou Peter Zumthor, entre outros. A continuación, no capítulo titulado “The Cantiga de
amor”, analízase este tipo de composición e afírmase que estas cantigas teñen diferencias considerábeis, no contido e
na forma, con respecto ás cansó provenzais. Así mesmo, reprodúcense e estúdianse, con detalle, algunhas cantigas
de amor do rei Don Dinís de Portugal, Marin Moya, Joan Garcia de Guilhade ou Pero Garcia Burgalês. A seguir,
analízanse as denominadas Cantigas de amigo. Afírmase que teñen menos influencias da lírica provenzal que as
Cantigas de amor, aínda que si se relacionan coas denominadas chansons de toile francesas. A seguir, reprodúcense
algunhas cantigas de Meendinho, Nuno Fernandes Torneol, Pero Meogo, Martin Codax, Airas Nunes, Joan Zorro ou
Joan Airas de Santiago. Para rematar, ofrécese un listado de abreviaturas, unha bibliografía, un índice de primeiros
versos e outro de autores.

Lanciani, Giulia, Profilo di storia linguistica e letteraria del Portogallo. Dalle origini al
Seicento, Roma: Bulzoni Editore, 1999, 483 pp. (ISBN: 88-8319-379-2).
Manual de historia literaria portuguesa, elaborado seguindo un criterio diacrónico, que abarca dende as orixes –
Idade Media– ata o século XVIII, período de cambio, motivado pola marcada influencia que en Portugal exerceu a
Ilustración francesa. Do volume, que aborda, ademais dos feitos literarios, aspectos lingüísticos e históricos,
estreitamente vinculados con aqueles, destacaremos o capítulo introductorio (Introduzione), no que se revisa a
formación de Portugal como reino independente e se achega unha breve caracterización gráfica e fonéticofonolóxica do portugués, e os epígrafes que, no capítulo II. La letteratura. I. Dalle origini al Quattrocento, se
destinan ao estudio da literatura galega medieval, na dobre vertente do verso e da prosa. No apartado La prosa
narrativa. Cronisti e storiografi, centrado sobre todo na prosa portuguesa, delíñase o desenvolvemento deste xénero
e as vetas temáticas que aborda, entre elas a materia tristaniana, cultivada no fragmento galego do Livro de Tristan.
No que fai á lírica, a autora realiza en La poesia cortese, tras contextualizar o nacemento do lirismo dos trobadores,
unha caracterización dos tres xéneros maiores, amor, amigo, escarnio e maldizer, ademais de estudiar os
denominados “xéneros menores” e “contaminados”. A profesora Lanciani achega, así mesmo, unha breve anotación
das características retórico-formais da lírica galego-portuguesa, introduce os centros de elaboración desta poesía e os
seus axentes e presenta sucintamente

os manuscritos que conservaron a producción dos trobadores do occidente peninsular. O estudio complétase cunha
bibliografía selecta e cunha antoloxía de textos, tanto de fragmentos de prosa como de cantigas pertencentes aos
xéneros poéticos comentados no corpo do capítulo, que van acompañados pola correspondente traducción ao italiano.

Méndez Ferrín, Xosé Luís, A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do
século XX. Discurso lido na recepción pública o día 30 de setembro de 2000, no acto da súa
recepción, polo Ilustrísimo Señor don Xosé Luís Méndez Ferrín e resposta do Ilustrísimo Señor
don Ramón Lorenzo Vázquez, A Coruña: Real Academia Galega, 2000, 47 pp. (ISBN: 84-8798722-2).
Recolle esta publicación o discurso pronunciado por Xosé Luís Méndez Ferrín con motivo do acto da súa recepción
na Real Academia Galega, o 30 de setembro de 2000, e a resposta ao mesmo de Ramón Lorenzo Vázquez. O
discurso de Ferrín constitúe un breve repaso por distintos problemas da poesía medieval galega, sobre os que o
profesor e escritor ourensán achega as súas reflexións, froito da súa dedicación ao estudio desta tradición poética, da
súa meditación “sobre ese lugar chave da historia literaria e política de Galicia que é a poesía galega medieval e o
tempo en que ela naceu, floriu e feneceu, se é que feneceu” (p. 25). O académico aborda a visión que a crítica
portuguesa e española achegou sobre o feito poético galego-portugués e analiza a adecuación da etiqueta escola
galego-portuguesa á realidade poética que designa, así como a problemática vinculada ao termo cantiga. No que fai
aos xéneros, Ferrín reflexiona sobre o suposto popularismo da cantiga de amigo, sobre a concepción tradicional da
cantiga de amor como “unha simple imitación galega da Cançó occitánica” (p. 18), sobre a especificidade do
cancioneiro de burlas, sobre o carácter das Cantigas de Santa María e sobre as coordenadas históricas e culturais nas
que se xestou o trobadorismo, sen esquecer o sistema

literario anterior aos cancioneiros, un sistema que “debe estar ligado á aristocracia feudal, nunca ao estado clerical, e
tamén ás cortes grandes e pequenas de Galicia dos inicios do século XII” (p. 23).

Paredes, Juan, Las cantigas de escarnio y maldecir de Alfonso X: problemas de interpretación y
crítica textual, London: Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College,
Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 2000, 59 pp. (ISBN: 0 904188 62 0).
Breve aproximación á edición crítica das cantigas profanas de Alfonso X, acompañada pola lectura de dous textos
representativos da producción satírica do soberano castelán. Tras realizar, en Alfonso X, poeta profano, un
achegamento á dispar situación crítica que se verifica para a obra do Rei Sabio, cunha nidia diferenciación entre as
cantigas relixiosas e as profanas, estas últimas menos estudiadas, o autor procede á análise da tradición manuscrita
dos textos profanos e á exposición dos criterios seguidos na fixación crítica das cantigas. No capítulo segundo, Las
cantigas de escarnio y maldecir, fai Paredes un breve achegamento ao xénero satírico, establecendo unha
diferenciación nas cantigas de Alfonso X en base aos denominados “géneros satíricos”: escarnio persoal, político,
social, literario, escarnio de amor e de amigo, escarnio moral. Nun segundo epígrafe deste capítulo, Una propuesta
de lectura: los registros léxicos, achégase un estudio vocabular dos textos e dos campos semánticos que configuran,
considerando os principios hermenéuticos e as teorías sobre a cultura popular carnavalesca do Medievo formuladas
por Mijail Bajtín. O traballo complétase coa edición crítica de dúas cantigas. A primeira delas (capítulo 3), Fui eu
poer a mão noutro di-/a (B 484, V 67), é representativa do campo semántico do obsceno; a segunda, que vai
precedida pola caracterización

temática e contextualización histórica do ciclo de textos dedicado polo monarca castelán á guerra de Granada
(capítulo 4), é representativa deste conxunto de pezas: trátase da composición O que da guerra levou cavaleiros (B
496, V 79; capítulo 5). Ambos textos van precedidos por unha breve introducción, na que se sinalan os problemas
críticos e de interpretación máis relevantes da cantiga; así mesmo, o texto crítico vai acompañado pola indicación do
lugar que a cantiga ocupa nos manuscritos, edicións precedentes, número que lle foi atribuído nos repertorios de
lírica profana galego-portuguesa, bibliografía fundamental para o texto, esquema métrico, aparato crítico e
indicación das apostilas que acompañan a cantiga nos códices coloccianos. Finalmente consígnanse as notas, nas que
se analizan as emendas dos editores precedentes e se xustifican as propias escollas do autor, ademais de comentar
tódalas cuestións de índole léxica e lingüística consideradas relevantes para a comprensión da cantiga. A traducción
do texto ao castelán completa a aproximación a ambas cantigas. Pechan o libro a selección bibliográfica e os índices
de primeiros versos e de materias.

XI. 3 Publicacións en revistas

Azevedo Filho, Leodegário A. de, “Para uma leitura simbólica das cantigas de Pero Meogo”,
Nós. Revista da Lusofonia, 41-50, 1995. O mundo de língua portuguesa (GalizaPortugal-BrasilPalop). Actas do III Congresso Internacional de Literaturas Lusófonas (Em comemoração do V
Centenário da Universidade de Santiago), Faculdade de Ciências Económicas, Departamento de
Ciências Políticas, 21-23 Setembro 1995, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 266274.
O autor realiza unha lectura simbólica das cantigas de amigo de Pero Meogo partindo da análise dos símbolos que
configuran o seu tecido textual: a fonte, o cervo, o brial rasgado, o baile, as garcetas. Tras analizar a procedencia
destes elementos e os valores que posúen tanto na tradición pagá como bíblica, Azevedo Filho estudia os seus
valores nas cantigas de Meogo, establecendo unha nítida diferenciación entre o plano literal e
o simbólico nas cantigas do xograr: “No cancioneiro de Pero Meogo há uma forma lírica que se investe de sentido
narrativo, através de uma linguagem poética que deve ser lida em dois planos: o literal (sintagmático)

e o simbólico (paradigmático)” (p. 272), e que plasma a intimidade amorosa dos amantes, que transgreden o código
moral da comunidade representado pola madre.

Barbieri, Mario, “Joan Fernandez, o mouro anazado: uma figura de “renegado” no cancioneiro
satírico galego-português”, Studi Mediolatini e Volgari, XLV, 1999, pp. 7-19.
Estudio da figura do mouro Johan Fernandiz, obxecto de vituperium nun ciclo de cantigas do cancioneiro de burlas
galego-portugués, como reflexo das relacións de conflictividade establecidas durante a Idade Media entre a Europa
cristiá e o Oriente Islámico, ou, en palabras de Barbieri, no “âmbito do dualis mo conflitual cristão-muçulmano” (p.
7), e como exemplo que permita analizar a construcción, no imaxinario popular, da imaxe pexorativa do mouro, do
renegado ou do cristián novo. Tras analizar este ciclo de textos e outra serie de cantigas, como as dedicadas a Alvar
Rodriguiz, o autor conclúe que o retrato físico e moral do personaxe, ao que se lle atribúen tódolos vicios e defectos
tradicionalmente atribuídos aos mouros, con particular insistencia na apostasía, homosexualidade e sodomía, pon en
evidencia a imaxe que do Islam existía na Península Ibérica durante a Idade Media: “esta específica imagem do
mouro, ao par de outras, insere-se na componente ideológica da Reconquista peninsular. Resulta assim que o “infiel”
não é só o inimigo pela religião e pela posse territorial, mas é também o “outro” diferente no plano sexual dos
“varoniles” guerreiros cristãos” (pp. 17-18). Polo tanto, e en palabras de Barbieri, “o semelhar mouro de Joan
Fernandez ou a saudade do “além” de Alvar Rodriguiz, não representam só uma ocasião de troça para trovadores,
antes pelo contrário, são motivos que permitem fixar nalgumas cantigas medievais um momento de uma certa
concepção do “outro” que não deixará de se reforçar nas épocas a seguir” (p. 19).

Baseilhac, Maria do Céu Mendes Ferreira, “Le motif de la vengeance dans la chanson
e
e
troubadouresque galicienne-portugaise: vingar et vingança (XIII -XIV ss.)”, Medioevo
Romanzo, XXIV, fascicolo III, 2000, pp. 418-460.
Constitúe o obxecto da autora neste estudio “confronter [na cantiga de amor] un de ses aspects les plus singuliers et
innovants –la vindicte Divine– à la vengeance telle qu’elle se manifeste dans les autres genres lyriques ibériques,
notamment dans ce qu’elle comporte comme reflet d’un certain type de relations humaines” (p. 418). Así, o motivo
da vinganza estúdiase, considerando sempre a súa configuración retórica nos textos, tanto nos xéneros amorosos
como no escarnio e maldizer, dende un dobre plano, o afectivo e o ético. Ferreira inicia o seu estudio coa análise do
motivo da vinganza na cantiga de amigo, xénero no que a cólera vingativa busca reparar un dano experimentado no
seo da relación establecida entre os amantes. A autora aborda as causas que xeran a vinganza da muller, isto é, a
ofensa na que incorre o amigo e, secundariamente, a actitude prohibitiva da madre, así como os distintos vectores
temáticos que plasman nos textos as actitudes concretas da vinganza da amiga e as limitacións desta, que con
frecuencia é suplida por outro tipo de actitudes. No que fai ao rexistro cortés, estúdiase o motivo da vinganza divina,
que responde a presupostos diferentes dos que rexen a vinganza entre os amantes e que pon fronte a fronte a Deus e
ao amante-trobador. Ferreira analiza a fórmula se eu a Deus mal mereçi, que condensa tódolos elementos
constituíntes do motivo da vinganza divina, en canto recolle, no plano estrictamente literario, o dato bíblico

do Deus vingador e a formulación, no plano poético, do tipo lírico do amante-pecador, abandonado por Deus e
ignorado pola súa dama, instrumento do que se serve a Divindade para exercer o castigo sobre o poeta, víctima do
seu pecado de concupiscencia. En canto ao xénero escarnino, neste a natureza da ofensa recibida, así como a súa
reparación, encontran o seu referente nun cadro coñecido e recoñecido polos protagonistas do trobar e polo seu
público. Analízanse textos que a autora engloba dentro do ámbito do privado (o mundo sexual: cantigas do ciclo da
Balteira, entre outras), do mundano (a palabra e o trobar como instrumentos de vinganza entre trobadores e
xograres) e do ámbito denominado do público (a gesta de maldizer de don Afonso Lopez de Baian ou cantiga de
Martin Soarez dedicada ao rapto de Elvira Eanes da Maia, por exemplo), nos que a vinganza, a diferencia dos
xéneros precedentes, está ao servicio do divertimento cortés e da censura de comportamentos que violentan o honor
aristocrático.

Betti, Maria Pia, “Il genere “tenzone” nelle letterature romanze delle Origini, a cura di M.
Pedroni, A. Stäuble (Atti del convegno internazionale, Losanna 13-15 novembre 1997, Sezione
di Italiano dell’Università di Losanna), Ravenna, Longo, 1997, pp. 412”, Studi Mediolatini e
Volgari, XLV, 1999, pp. 200-214.
Comentario crítico global do volume anunciado no título, dedicado á análise da tensó nas tradicións líricas italiana,
francesa, provenzal, hispánica e mediolatina. No libro, que foi referido no Informe de Literatura 2000, debe
destacarse o capítulo dedicado á literatura galega medieval, “Trovadores y juglares en la tençon gallego-portuguesa
medieval”, pp. 379-389, da autoría de Tobias Brandenberger, que a autora comenta na páxina 214 da súa recensión,
centrándose especificamente nos aspectos de contido.

Brea Hernández, Ângelo José, “O planh provençal e os prantos galego-portugueses: os prantos
por um nobre”, Nós. Revista da Lusofonia, 41-50, 1995. O mundo de língua portuguesa (GalizaPortugal-Brasil-Palop). Actas do III Congresso Internacional de Literaturas Lusófonas (Em
comemoração do V Centenário da Universidade de Santiago), Faculdade de Ciências
Económicas, Departamento de Ciências Políticas, 21-23 Setembro 1995, Universidade de
Santiago de Compostela, pp. 249-265.
Estudio comparativo entre os prantos provenzais e os galego-portugueses dedicados á morte dun nobre. Unha vez
fixado o corpus de textos obxecto de comentario, en total dezasete composicións provenzais máis as dúas cantigas
de Pero da Ponte Que mal s’este mundo guisou e Ora já nom poss’eu creer, dedicadas á morte de D. Tello Afonso
de Meneses e de don Lopo Diaz de Haro, Ângelo Brea procede ao estudio dos prantos, partindo da clasificación de
motivos establecida por C. Cohen para os prantos latinos dos séculos X e XI –invitación ao lamento, liñaxe do
defunto, enumeración ou descrición dos países e persoas enloitadas, eloxio do defunto, dor da natureza, descrición
do cadáver e alusión á tumba, oración–. Tras realizar a oportuna análise das concomitancias e das diverxencias entre
os textos das dúas tradicións poéticas, o autor conclúe referindo aqueles elementos que non están presentes, ou que
son moi pouco tratados, tanto no ámbito provenzal como no galego-portugués, os elementos principais,
documentados nos textos de ambas tradicións poéticas, e aqueles que están presentes unicamente, considerando os
textos estudiados, na lírica provenzal.

Calderón Calderón, Manuel, “El laudario de André Dias: entre las cantigas gallegoportuguesas
y los villancicos de los siglos XV y XVI”, Revista de Literatura Medieval, XII, 2000, pp. 109120.
Calderón establece, a partir do estudio das laude de André Dias (ca. 1348-ca. 1450), a continuidade que se verifica
entre as cantigas galego-portuguesas, particularmente as cantigas de amigo e as Cantigas de Santa María, e os
primeiros exemplos de lírica popular recollidos nos cancioneiros do Renacemento e no teatro de Gil Vicente. En
concreto, o autor busca, a partir do estudio dos tipos métricos e da configuración retórica dos textos, “averiguar qué
aporta André Dias para entender el paso de las cantigas gallego-portuguesas a los villancicos de Gil Vicente” (p.
112), concluíndo que “en las laude de André Dias hay elementos técnicos y musicales, algunos de ellos compartidos
por las cantigas gallego-portuguesas, que aparecen más tarde en los villancicos de Gil Vicente y en la canción
tradicional, como son el uso de estructuras estróficas de tipo zejelesco o formadas por un dístico más estribillo, el
recurso al leixa-prem, la utilización de distintas modalidades de desarrollo del estribillo y la inclusión de elementos
dramatizadores que, en el teatro de Gil Vicente, son amplificados por la coreografía y el propio contexto de la obra,
iniciando con ello una práctica que culminará en el teatro de Lope de Vega y de los dramaturgos del Siglo de Oro”
(pp. 119-120).

Castellucci, Attilio, “Lanciani Giulia, Profilo di storia linguistica e letteraria del Portogallo.
Dalle origini al Seicento, Bulzoni, Roma 1999”, Critica del testo, III/3, 2000, pp. 1141-1142.
Breve comentario crítico sobre o volume da profesora Lanciani referido no epígrafe de monografías e libros
colectivos. Castellucci analiza a estructura do libro, dando conta da temática tratada pola autora nos seus diversos
capítulos. Destaca, finalmente, o autor o interese global da obra reseñada, tanto para os estudiosos de temas
portugueses como para aqueles que se ocupan da área románica na súa globalidade.

Castellucci, Attilio, “Tavani Giuseppe, Ancora sulla tradizione manoscritta galegoportoghese
(quarta e ultima puntata), in “Rassegna Iberistica”, 65 (febbraio 1999), pp. 312”, Critica del
testo, III/3, 2000, pp. 1220-1221.
Comentario sobre a última achega de Tavani aos problemas da tradición manuscrita galego-portuguesa, na que o
filólogo italiano se reafirma na súa hipótese de que os apógrafos italianos B e V derivan de dous antecedentes
diversos. Castellucci fai un breve percorrido polos argumentos expostos por Tavani, que compendian os anteriores
traballos do investigador sobre o tema e que foron enriquecidos cos datos que proporciona o estudio do Fragmento
Sharrer e de K. En palabras de Castellucci: “Tavani ripercorre le tappe che lo hanno condotto a studi così
approfonditi sulla genealogia di detta trasmissione. Come sempre, argomenta questo excursus con osservazioni
circostanziate ed un sapiente utilizzo dei mezzi filologici: partendo dal suo primo intervento del 1965 giunge ad
includere gli ultimi ritrovamenti, il frammento della Torre do Tombo e il descriptus della Bancroft Library,
convalidando quanto da lui già affermato sulla tradizione galego-portoghese” (p. 1220).

Castellucci, Attilio, “Brandenberger Tobias, Trovadores y juglares en la tençon gallegoportuguesa medieval, in Il genere “tenzone” nelle letterature romanze delle Origini, Atti del
convegno internazionale, (Losanna 13-15 novembre 1997), a c. di Matteo Pedroni e Antonio
Stäuble, Longo, Ravenna 1999, pp. 379-389”, Critica del testo, III/3, 2000, pp. 1222-1223.
Comenta Castellucci os argumentos expostos no texto de Brandenberger, que estudia a rivalidade entre trobadores e
xograres na lírica galego-portuguesa, centrándose, sobre todo, no xénero tensó, aínda que tamén se consideran
puntualmente as cantigas de escarnio e maldizer. Tal estudio conclúe, como sinala o autor da reseña, que “il criterio
decisivo del dibattito è di tipo socio-culturale e risiede nello status di ciascuno, trovatore o villano” (p. 1223).

Castro, Bernardo Monteiro de, “Maria, Mãe do Ocidente–Uma Incursão nas Cantigas de Santa
Maria”, Cantigueiros, XI-XII, Spring, 1999 and Spring, 2000, pp. 51-65.
Tomando como punto de partida as Cantigas de Santa María, analiza Monteiro de Castro os distintos factores
sociais e cognitivos que confluíron na formación do occidente medieval, isto é, o establecemento dos valores
cristiáns por medio da Igrexa, o fortalecemento das cidades e o desenvolvemento dun pensamento crítico, que corren
en paralelo á evolución e conformación do mito de María. Tras estudiar as causas que conduciron á atribución á
Baixa Idade Media da aparición do mito de María no occidente europeo, aborda o autor a evolución do mito mariano
conforme aos dictados establecidos pola Igrexa, en función do asentamento duns determinados valores cristiáns.
Estúdiase a seguir o aspecto relativo ao fortalecemento do tecido urbano no occidente medieval, no que o peso de
María parece ser menor, aínda que desempeñe un papel de relevo tanto nas migracións como na construcción de
edificios destinados ao culto da Virxe. Finalmente, Monteiro de Castro destaca a contribución do mito de María na
conformación intelectual do occidente, e, particularmente, na aparición dun pensamento crítico orientado cara á
individualidade, a alteridade e a liberdade. En palabras do autor: “as CSM, como um dos mais importantes
documentos medievais, são aqui tomadas como instrumento concreto capaz de ilustrar como, ao longo de um
desenvolvimento social e cognitivo da humanidade, também se desenvolve a referência mítica, de forma que o
universo abstrato do psiquismo se reorganize para servir de substrato sensível às demandas afectivas, cognitivas e
sociais” (p. 64).

Celani, Simone, “Bertolucci Pizzorusso Valeria, L’amigo poeta, in E vós, Tágides minhas.
Miscellanea in onore di Luciana Stegagno Picchio, a c. di Maria José de Lancastre, Silvano
Peloso e Ugo Serani, Mauro Baroni editore, Viareggio-Lucca 1999, pp. 105-116”, Critica del
testo, III/3, 2000, pp. 1221-1222.
Simone resume brevemente o texto de Valeria Bertolucci, centrándose no contido argumental do mesmo: o
tratamento na cantiga de amigo, ao longo do arco temporal que cobre a lírica galego-portuguesa, do motivo do eu
lírico feminino que fala do amado como poeta, isto é, o autoeloxio do trobador.

______, “Barbieri Mario, Le cantigas d’amigo di Fernan Froyaz, in E vós, Tágides minhas.
Miscellanea in onore di Luciana Stegagno Picchio, a c. di Maria José de Lancastre, Silvano
Peloso e Ugo Serani, Mauro Baroni editore, Viareggio-Lucca 1999, pp. 81-99”, Critica del
testo, III/3, 2000, p. 1222.
Breve comentario sobre o texto de Barbieri, no que se editan as catro cantigas de amigo de Fernan Froiaz. Celani
repasa os distintos temas abordados por Barbieri no seu traballo, que contemplan tanto a biografía do trobador como
as cuestións relativas á fixación textual das cantigas e ao seu estudio. De entre estas últimas

merecen destacarse os argumentos que focan a tradición manuscrita e as relacións de intertextualidade que os textos
de Froiaz establecen con outros da tradición lírica galego-portuguesa.

Cohen, Judith e David Flory, “Singing The Cantigas de Santa María: A conversation Between
Judith Cohen and David Flory”, Bulletin of the Cantigueiros de Santa Maria, vols. XI e XII,
primavera 1999 & primavera 2000, pp. 67-77.
Conversa entre David Flory, catedrático de español e portugués na Universidade de Purdue, e Judith Cohen,
etnomusicóloga especializada en cancións sefarditas xudeo-españolas, así como en música medieval e tradicional.
Judith Cohen comenta que lle resulta moito más difícil tocar para un auditorio experimentado que para outro que
descoñeza a música medieval. Así mesmo, afirma que unha das cuestións máis complicadas á hora de interpretar as
cantigas é adaptar a métrica. Para rematar, alude ás dúas tradicións que aparecen nas Cantigas de Santa María: a
occitana ou provenzal e a francesa.

Corti, Francisco, “Genealogías simbólicas en imágenes de las Cantigas de Santa Maria”,
Cantigueiros, XI-XII, Spring, 1999 and Spring, 2000, pp. 1-14.
Estudio interpretativo das miniaturas que acompañan as cantigas de loor 20, 70 e 80 do cancioneiro marial de
Alfonso X e que conteñen a árbore de Iessé. Corti analiza o deseño das figuras representadas na árbore, a
composición cromática e a forma da mesma, subliñando a complexidade das relacións texto-imaxe que se establecen
nas cantigas de loor e a profundidade conceptual das miniaturas, dotadas de significados que exceden o puramente
relixioso para traducir diversas preocupacións do monarca, de índole política e mesmo literaria –lexitimación do seu
poder político e da súa obra erudita e poética–. En palabras de Corti, “hay que señalar la considerable inventiva del
miniaturista, en algunos casos guiado por un mentor, para producir imágenes ricas en significados que no sólo
complementan sino que a veces sobrepasan el contenido del texto poético. Además de la intertextualidad que hemos
percibido entre las imágenes, hay que destacar la probable intertextualidad entre imagen y texto”.

Ferreira, Manuel Pedro, “The Influence of Chant On the Cantigas de Santa Maria”, Bulletin of
the Cantigueiros de Santa Maria, vols. XI e XII, primavera 1999 & primavera 2000, pp. 29-40.
Analízase, con detalle, a orixe e as características fundamentais da música das Cantigas de Santa Maria. Deste
xeito, coméntase que entre os anos 1920 e 1950 se facía fincapé nas supostas orixes árabes ou populares das
Cantigas. Sen embargo, a partir de 1980 tomouse en consideración a análise melódica baseada na teoría musical
eclesiástica. Coméntase, así mesmo, que a notación musical nos códices das Cantigas pretenden achegarse a un
ritmo diferente das cantigas de loor. Existe, sen embargo, unha excepción, a Cantiga número 391, que se asemella a
un ritmo francés denominado estampie. A seguir, céntrase nas análises melódicas levadas a cabo polo crítico
contemporáneo Higinio Anglés e ofrece varios exemplos baseados nos seus estudios.

Grant Cash, Annette, “Kulp-Hill, Kathleen. Trans. Songs of Holy Mary bu Alfonso X, the Wise:
A Translation of the Cantigas de Santa Maria”, Bulletin of the Cantigueiros de Santa Maria,
vols. XI e XII, primavera 1999 & primavera 2000, pp. 80-82.
Fai referecia á obra de Kathleen Kulp-Hill, Songs of Holy Mary bu Alfonso X, the Wise: A Translation of the
Cantigas de Santa Maria. Afirma que o valor deste volume é incalculábel para os lingüistas, folcloristas,
historiadores, estudiosos da literatura e estudiosos das técnicas narrativas, en particular. Así mesmo, alude aos
comentarios de John E. Keller e á introducción de Connie L. Scarborough, na que reflexiona sobre a vida de
Alfonso X O Sabio e a súa obra.

Keller, John E., “Las Siete Partidas. Translated by Samuel Parsons Scott. Edited by Robert
I. Burns, S. J.”, Bulletin of the Cantigueiros de Santa Maria, vols. XI e XII, primavera 1999 &
primavera 2000, pp. 78-80.
Comentario sobre Las Siete Partidas, recompiladas por Alfonso X O Sabio no século XIII. Afírmase que a obra se
presenta en cinco volumes: “The Medieval Church”, “Medieval Government”, “The Medieval Wordl of Law”,
“Family, Commerce, and the Sea” e “Underworlds”. A seguir, afirma que esta edición de Robert I. Burns S. J.
ofrece un material crítico-histórico na Introducción xeral, así como nas introduccións ás distintas Partidas. Para
rematar, alude ás notas bibliográficas de Jerry Craddock, da Universidade de California, e ao apartado dedicado á lei
na época de Alfonso X, da man de Joseph O’Callaghan.

Kulp-Hill, Kathleen, “Holy Mary, Muse and Protagonist”, Bulletin of the Cantigueiros de Santa
Maria, vols. XI e XII, primavera 1999 & primavera 2000, pp. 41-50.
Analiza a presencia da Virxe María como “Musa e protagonista” nas Cantigas de Santa María. Afirma que as
Cantigas se poden entender dende o punto de vista individual, porque son poemas individuais, con multiplicidade de
temas, abundancia de personaxes e unha grande variedade de formas artísticas. Así mesmo, tamén se poden
considerar como unha sinfonía ou unha ópera, que ten como motivo central a Virxe María e o Rei Alfonso X. A
seguir, analiza, con detalle, a presencia da Virxe nas distintas cantigas que compoñen a obra de Alfonso X O Sabio e
cita as diferentes maneiras nas que intervén nas composicións: nun segundo plano escénico, actuando a través dun
axente (persoa, animal ou obxecto) ou a través dun soño ou visión. Remata o artigo cunha breve bibliografía de
obras citadas.

López, Teresa, “De lírica trovadoresca na Galiza decimonónica: Teófilo Braga e Antonio de la
Iglesia”, Nova Renascença, nº 72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 281
290.
Artigo sobre as escasas e puntuais aproximacións á lírica trovadoresca galego-portuguesa no século XIX. Explica
que as primeiras achegas aos cancioneiros se van facer dende un interese histórico, xa que o Rexurdimento
decimonónico estaba enfocado cara á recuperación lingüística e literaria como elemento esencial na definición da
identidade galega. Engade que, ata ben entrado o século XIX, noticias dispersas e afirmacións difusas serán as
únicas pistas sobre a existencia dun lirismo trobadoresco en galego-portugués. Destaca Teresa López que o maior
esforzo editorial en difundir os escasos textos coñecidos da tradición medieval galega foi o realizado por Antonio de
la Iglesia que en Galicia. Revista Universal de este Reino, cofundada co seu irmán Francisco, publicou entre os anos
1861 e 1865, oito das Cantigas de Santa Maria, seis poemas de Macias e vinteseis de Villasandino. E ao tempo non
deixa de resaltar a figura de Teófilo Braga, que xogou tamén un papel clave na difusión das cantigas medievais
galego-portuguesas. Na década dos setenta xa aparecen referencias explícitas aos cancioneiros galego-portugueses,
ás súas edicións e a algúns dos seus poetas. Remata destacando que a contribución de maior relevancia nestes anos
realízaa Teodosio Vesteiro Torres que reproduciu nunha revista as cantigas do trobador Martin Codax.

Montero Santalha, José-Martinho, “A cantiga de escárnio de Pero da Ponte “Mort’é dom
Martim Marcos?! Ai Deus, se é verdade?” (Ba 1655, V [1189])”, Nós. Revista da Lusofonia, 4150, 1995. O mundo de língua portuguesa (Galiza-Portugal-Brasil-Palop). Atas do III Congresso
Internacional de Literaturas Lusófonas (Em comemoração do V Centenário da Universidade de
Santiago), Faculdade de Ciências Económicas, Departamento de Ciências Políticas, 21-23
Setembro 1995, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 238-248.
Realiza Montero Santalha neste artigo unha nova edición do pranto satírico de Pero da Ponte Mort’é Don Martin
Marcos, ai Deus, se é verdade?, partindo da estructura métrico-estrófica establecida para o texto, que diverxe
substancialmente da fixada polos editores precedentes da cantiga. O texto crítico está precedido, en efecto, por un
longo epígrafe, A estrutura estrófica, no que se xustifica a estructura proposta e as emendas introducidas na cantiga,
aclarando e comentando os loci critici problemáticos da composición. Así mesmo, acompañan a lectura do texto o
correspondente aparato crítico e a reproducción do folio de B e V no que se copiou o pranto, ademais de diversos
comentarios filolóxicos, aclaratorios dos pasos significativamente máis conflictivos da cantiga.

Montoya Martínez, Jesús, “Los Loores y la teología mariana del tiempo”, Cantigueiros, XIXII, Spring, 1999 and Spring, 2000, pp. 15-27.
Repasa Montoya Martínez os motivos empregados por Alfonso X nas cantigas de loor, analizando a súa configuración e
plasmación nos textos. Estes temas, que parecen responder, na súa ordenación nas cantigas, a unha sucesión determinada,
representan todos aqueles aspectos que poden considerarse constitutivos da “teoloxía mariana”: os gozos, os excepcionais
atributos de María, a súa concepción marabillosa, a encarnación do Fillo de Deus no seu seo, ou os denominados misterios
da fe mariana, entre outros. Préstalles

o autor especial atención ás cantigas 200 e 300, centradas na persoa do rei trobador, que expoñen as inquedanzas do
monarca en canto soberano e en canto servidor de María. En palabras de Montoya: “‘A loor’ (...) radica en el propio
sujeto que queremos alabar, la Virgen, Madre de Dios, en cuya persona radican los diversos motivos que dan
fundamento a los “loores” que se le dan (o se manifiestan) a lo largo de todo el Cancionero, lo que hace de estas
cantigas un breve tratado mariológico, que (...) tiene unha sucesión lineal que las vertebra” (p. 16).

Mussons , Anna Mª, “Reyes-poeta en el origen y transmisión de la lírica románica”, Anuari de
Filologia. Filologia Romànica, XXI, 1998-1999, Secció G, Número 9, pp. 69-78.
Dentro dunha visión panorámica sobre o papel dos reis -poeta no nacemento e difusión da lírica románica, que
comeza con Gillerme IX, conde de Poitiers e duque de Aquitania, e que contempla as figuras de Ricardo Corazón de
León, rei de Inglaterra, Thibaut IV, conde de Champagne e de Brie e rei de Navarra, e Alfonso, primeiro conde de
Barcelona e segundo rei de Aragón, Mussons analiza o papel dos monarcas casteláns e portugueses. En particular,
estudia o dobre papel de Alfonso X, en Castela, e de don Denis, en Portugal, como mecenas e protectores da lírica
galego-portuguesa, e como autores que seguiron os preceptos da Arte de Trovar.

Paradisi, Gioia, “Gautier de Coinci, Gonzalo de Berceo, Alfonso il Sabio, Miracoli della
Vergine. Testi volgari medievali, a c. di Carlo Beretta, Introduzione di Cesare Segre, Einaudi,
Torino 1999 (I millenni), pp. 1295”, Critica del testo, III/3, 2000, pp. 1142-1143.
Paradisi realiza un breve comentario do volume de milagres marianos, centrándose na estructura e temática do
mesmo, así como no capítulo introductorio que á selección e traducción dos textos de Beretta fai Cesare Segre.
Subliña a autora a importancia do volume, “per gli autori prescelti, personalità letterarie di primo piano che
riversano nella scrittura miracolistica grande sagacia tecnico-formale, per l’entità cospicua del corpus presentato, e
soprattutto per la selezione mirata, la quale ha spesso privilegiato miracoli che sviluppano le medesime fabulae
tradizionali” (p. 1143).

Ravasini, Ines, “Bertolucci Valeria, Alvar Carlos, Asperti Stefano, Le letterature medievali
romanze d’area iberica, (“Storia delle letterature romanze”, coord. di Maria Luisa Meneghetti,
L’area iberica), Laterza (Manuali Laterza, 109), Roma-Bari 1999, pp. 519”, Critica del testo,
III/3, 2000, pp. 1140-1141.
Comentario sobre o volume, dedicado ao estudio das literaturas portuguesa, catalana e castelá medievais. Tras
analizar a estructura e os contidos da obra, Ravasini destaca a novidade da óptica comparatista empregada na
abordaxe do tema obxecto de estudio, así como a particular atención que se lle presta no libro á análise das relacións
que estas literaturas ibéricas establecen co conxunto das literaturas románicas: “È dunque questo il primo pregio del
volume: aver offerto uno strumento in cui le tre letterature consorelle sono presentate insieme ed in stretta
connessione tra loro; inoltre, l’approccio interdisciplinare sottolinea non solo le analogie, ma anche le differenze
nell’evoluzione delle tre letterature, mettendo contrastivamente in rilievo i tratti originali e peculiari di ciascuna di
esse. Il secondo pregio è quello di aver saldamente ancorato le letterature iberiche al più ampio panorama romanzo,
non più solo con rapidi cenni, ma ricostruendo la fitta trama di modelli culturali, temi, forme metriche e, soprattutto,
la circolazione di testi concreti”. Sublíñase, ademais, a importancia, derivada da perspectiva filolóxica empregada,
que se lle concede no estudio á tradición manuscrita e ás modalidades de formación e transmisión dos textos, así
como aos textos latinos producidos na área ibérica e ás relacións que se establecen neste dominio coas culturas árabe
e hebrea.

Rodríguez, José Luís, “O problema dos limites entre as literaturas galega e portuguesa na época
medieval”, Nova Renascença, nº 72/73, Volume XIX, Inverno/Primavera 1999, pp. 193-204.
Trata de establecer as etapas fundamentais de orixe, florecemento e decadencia, que caracterizaron a época da
literatura galego-portuguesa e establecer os límites entre a literatura galega e portuguesa. Analiza, para iso, os
principais factores que a posibilitaron, como a lingua común, un contexto socio-cultural pouco diferenciado, a
pertenza dos autores a unha mesma escola literaria, ademais da presencia dominante no repertorio de poetas galegosportugueses, dificilmente identificábeis nese momento a un ou outro contexto. Sinala como probábel final deste
período de esplendor para a lírica galego-portuguesa a publicación do Cancioneiro de Resende (1516), momento que
comeza para a producción literaria de máis ao norte o silencio, denominado “Séculos Escuros” e a andaina en solitario
da do sur. No terreo prosístico sinala que os problemas son aínda maiores, posto que moitos dos textos son de
dubidosa adscrición literaria, polo que diferencia entre textos ficcionais e outros de natureza “utilitaria”, ademais de
establecer como textos galego-portugueses aqueles pertencentes ao ciclo bretón ou artúrico, ademais dalgunhas obras
hirtoriográficas, que comparten a mesma lingua, unha interpenetración cultural e a maior parte delas caracterizadas
por ser versións de obras latinas, castellanas ou francesas. Marca como arredor de 1350 como momento en que as
dúas literaturas funcionan

independentemente, cultivándose en Galicia dentro do ciclo clásico obras como a Crónica Troiana ou os Miragres
de Santiago, mentres que no sur se decantan polas obras dos cronistas do reino. Conclúe que malia a diferencia hai
que falar dun amplo período de transición entre a literatura galego-portuguesa e as correspondes galega e
portuguesa.

Stegagno Picchio, Luciana, “La translatio di temi e stilemi della lirica galego-portoghese nel
canzoniere galego-castigliano di Baena”, Perspectives médiévales. Supplément au numéro 26.
Actes du colloque Translatio médiévale, Mulhouse, 11-12 mai 2000. Organisé par le Laboratoire
d’Études et Travaux sur les Translations Européennes et le Centre de Philologie et de
Linguistique Romane. Textes rassemblés et publiés par Claudio Galderisi et Gilbert Salmon, pp.
143-153.
Entendendo translatio como transferencia diacrónica de temas e estilemas dunha tradición determinada, como a
galego-portuguesa, a unha convención máis tardía e de diverso tecido lingüístico, en particular a galegocastelá,
Stegagno Picchio analiza, no Cancionero de Baena, os elementos lingüísticos e temáticos transferidos da tradición
máis antiga a aquela encarnada pola devandita antoloxía. A autora aborda, de modo particular, “e poiché Baena
rappresenta il passaggio nella Penisola iberica da una poesia galego-portoghese a una poesia essenzialmente
castigliana, (...) il problema di base del bilinguismo iberico” (p. 143), que opera como feito estilístico e como marca
de xénero. Este aspecto é particularmente relevante no Cancionero de Baena, que representa o momento de
substitución na Península Ibérica do galego-portugués polo castelán como lingua literaria da poesía, nun período no
que os vellos temas poéticos, cultivados polos denominados autores antiquiores, deixan paso a unha poesía na que
triunfan os dezires morais, filosóficos e teolóxicos e as composicións caracterizadas pola súa vertente satírica e
didáctica, favoritas dos poetas recentiores.

