NÓS-OUTRAS
Encontro de creadoras no Barbanza

IV

NÓS-OUTRAS
Encontro de creadoras no Barbanza

IV

Datas:
do 13 de novembro 2015 ao 29 de febreiro de 2016
Horario: martes a sábado de 10:30 a 13:30 e de 16:00 a 19:00
festivos de 16:30 a 19:30

Autor:

A. C. Barbantia
Edita:

A. C. Barbantia e
Fundación Museo de Artes
Fotografías:

Asociación Cultural Barbantia
Centro Social . Rúa Principal, no 77 - 4o andar
15930 Boiro . Tlf: 981 842 635
www.barbantia.org . www.barbantia.es
@barbantia
Asociación Cultural Barbantia

© Carmela Queijeiro
Fotografía da contracapa:

© Pichero 2012
Textos:

© de cada autora
Imprime:

Gráficas Garabal
D.L.:

C 2104-2015

Fundación Museo de Artes
Artes - Lugar de Outeiro s/n 15969 • Ribeira - A Coruña
Tel.: 981 871 342
fundartes@gmail.com . www.facebook.com/museodeartes
www.riveira.es/museodeartes

AGRADECEMEN TOS

Nós-Outras As Creadoras é un proxecto
ideado pola Asociación Cultural Barbantia
en colaboración co Museo do Gravado de
Artes, o Concello de Ribeira e a Deputación
da Coruña.
Gustaríanos expresar o noso agradecemento
á fotoxornalista Carmela Queijeiro,
quen realizou as fotografías persoais que
se amosan neste libro-catálogo, ás 70
creadoras que participan na exposición e
coas que compartimos este volume, pola
súa implicación, textos e obras, así como ás
relatoras Soledad Penalta, Aurora Marco,
Esther F. Carrodeguas, Loli Regueira e
María Xosé Blanco, que participan na mesa
redonda deste Encontro de Creadoras no
Barbanza.
Así mesmo, o noso agradecemento a Isabel
Rei Samartim e Esther F. Carrodeguas por
poñerlle música a este encontro, ao igual
que a Michel Pena González, alumna do
Conservatorio Municipal de Ribeira.
E como non, tamén dar as grazas a aquelas
creadoras que realizan as performances:
Virginia González, Sara Willisch e LarAna
Gustavo (Ana Coruxo e Lara Buyo).

SAÚDA

Como presidente do padroado da fundación Museo de Artes non podo deixar de saudar
con satisfacción esta nova proposta promovida pola Asociación Cultural Barbantia, na
que a nosa institución serve de punto de encontro para 67 creadoras afincadas na nosa
bisbarra co obxecto de exhibir a puxanza atesourada polas mulleres artistas da terra de
Barbanza.
Inmersos como estamos no século XXI, ten que ser motivo de orgullo observar como
esta comarca, que sempre se distinguiu por ser berce de grandes artistas, conserva
o seu poder instigador de grandes vocacións. Como proba, esta iniciativa na que
a arte en feminino cobra todo o protagonismo tanto tempo agardado pois, non
en van, dificilmente se poden atopar –cando menos en Galicia– outros territorios
nos que eclosione semellante potencial de mulleres creadoras, nas máis diversas
especialidades: a literatura, a música, a pintura, o gravado, o audiovisual, o
estilismo, a ciencia, a poesía, o esmalte, a escultura... Todas elas teñen cabida neste
acontecemento.
Debo agradecerlle á Asociación Cultural Barbantia a súa aposta decidida por este
Museo como escaparate para a exhibición do seu labor. Primeiro, a través das tres
edicións da exposición colectiva BarbantiaRte e, agora, con este engaiolante encontro:
todas elas, iniciativas que nos están a permitir cumprir cun dos nosos obxectivos, como
é o de diversificar as especialidades artísticas que aquí teñen cabida, máis aló do
gravado.
Por último, gustaríame desexar que o evento Nós-Outras goce do éxito que se merece, e
dar os máis sinceros parabéns a estas 67 creadoras que, de seguro, marcarán o camiño
ás xeracións vindeiras. Aquí teñen a súa casa.
Manuel Ruíz Rivas
Presidente da Fundación Museo de Artes
Alcalde de Riveira

Nós-Outras
Invisibles e silenciadas (marxinadas). Definidas de maneira
natural ao longo da historia por oposición ou extensión do
masculino, presentámonos nesta IV edición de BarbantiaRte
como protagonistas, significando, coa nosa presenza, a
ausencia dun relato plural e poliédrico nas artes, e na
cultura.
O Encontro de Creadoras no Barbanza formúlase como
elemento vertebrador –mostra visible– d’outras linguaxes,
narracións e públicos que converxen por vez primeira
no espazo expositivo do Museo do Gravado de Artes,
organizado pola Asociación Cultural Barbantia. Unha colaxe
híbrida de disciplinas, posicionamentos e xéneros, que
entran en conflito continuo na súa experiencia co real, nun
escenario no que ser muller é unha gran pregunta aínda non
resolta.
Acción (colectiva) e reflexión (teórica): este é o punto de
partida.
Nun momento no que deberiamos tomarnos en serio a
igualdade na cultura, está nas nosas mans definir(nos) e
repensar a nosa participación, máis alá do sectorial, na
creación de cultura en todas as súas vertentes. Dende a
educación ata a creación –pois non hai arte sen educación

LIMIAR
nin educación sen arte–, pasando pola crítica, a xestión,
a investigación ou a dirección de proxectos, entre outras.
Neste senso, resulta imprescindible a reflexión sobre os
modos de facer actuais –incluíndo tanto o institucional
coma o independente– nos que a pedagoxía funciona coma
un apéndice e non como un espazo central dende o cal
actuar e tecer redes, desfacer nós, co obxectivo de mudar a
paisaxe cultural do noso contorno, na procura dun horizonte
no que os públicos sexan tamén axentes.
O mosaico de disciplinas que acolle esta mostra sitúase,
aquí e agora, como manifestación dunha complexa
produción de coñecemento na comarca, que máis alá de
modas, e afastada de categorías pechadas, pretende poñer
en valor un modelo transversal ao entrelazar materias –
como a arte e a ciencia–, contidos –estéticos, visuais, sociais
ou políticos– e situacións de diversidade no seu diálogo co
mundo.
É máis, sendo conscientes da responsabilidade social
da arte, do compoñente colectivo, e da importancia de
evidenciar(nós)-outras formas de arte-vida non dominantes,
continuamos a transgredir dende o facer creador o
oligárquico aparato cultural existente, para repensar o lugar
onde construír unha poética propia sen ser eclipsadas.
Lucía Romaní Novembro 2015

Relación de creadoras que aparecen nesta publicación
Allut Vidal, Concha
Álvarez Pérez, Fernanda
Arxóns Álvarez, Lola
Ayaso Rivas, Mónica
Blanco, María Xesús
Boullón Agrelo, Ana Isabel
Burke Torreira, Pilar
Calvo Agraso, Rosana
Canitrot, María Xosé
Carou Figueira, Natalia
Carou Mayo, Cristina
Casal, Uxía
Castro, Antoñeta
Cebreiro, María do
Creo Romero, Teresa
Fernández, Amparo
Fernández Carrodeguas, Esther
Fernández Marín, Clara
Fernández Reiriz, Elena
Fernández Reiriz, María José
García Paz, Paola
Gestoso Ríos, Iria
González Caamaño, Sandra
González Pouso, Virginia

Lago, Dominga Jesusa
Lampón Pimentel, Natalia
Lebedynski Diéguez, Sonia
Lee, Annabel
Leis Montemuíño, Verónica
Lemos, Inés
Lestón Mayo, María Aurora
López Cierto, Rebeca
López Otero, María Luísa
Maceiras, Mecky
Magán Lampón, María
Marco López, Aurora
Mariño Calvo, Vanesa
Mariño Davila, Esperanza
Méndez Hidalgo, Encarna
Montero Parcero, Mónica Paula
Morales, María Pilar
Neru Herreros
Osés Sánchez, Victoria
Paredes Villaronga, Marian
Paz Franco "Maralla", María José
Pedrosa, Marta
Penalta, Soledad
Puente Vázquez, María José

Regos Sanz, Minia
Regueira, Loli
Regueira Gómez, Sofía
Rei Samartim, Isabel
Rey Sastre, Isabel
Rincón-Benzalá Fernández, Ester
Rivas, Pitusa
Rivas García, Mónica
Roig Rechou, Blanca-Ana
Romaní, Ana
Romaní, Lucía
Saavedra Places, Ángeles
Sampedro Lampón, Pilar
Sampedro Martínez, Pilar
Silva Hermo, Benita
Torrado Cespón, Milagros
Tuñas Martínez, Olalla
Veiga, Eva
Vilasó, Laura
Villar Janeiro, Helena
Willisch Varela, Sara
Zanoni, Stella
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CONCHA
ALLUT
Noia. 1960

María Concepción Allut Vidal
é Licenciada en Xeografía e
Historia (sección Hª da Arte)
pola Universidade de Santiago
de Compostela. Traballa no
departamento de cultura do
Concello de Noia. Colabora, nas
revistas Alameda da Sociedade
Liceo e Casa da Gramática do

Instituto Virxe do Mar, escribindo
artigos relacionados co mundo da
historia e da arte local e galega.
Participa nas Xornadas de Historia
de Noia e, de maneira conxunta co
profesor e investigador Xoán Mariño
Reino, realizou o Inventario histórico–
artístico da Igrexa de San Martiño da
vila noiesa.

OS NOSOS VELLOS DOLMENS
En ocasións varias o nome da Escola-Obradoiro de Restauración do Patrimonio
Histórico-Artístico asomou nas páxinas deste diario, sendo múltiples e obvias as súas
razóns, pero nada xustificaría máis a súa presenza se se trata de formular, dende aquí, a
creación dunha "conciencia social" en torno ós bens culturais, o noso Patrimonio, do que
me ocuparei hoxe.
A sedución que ós nosos ollos e ós dos visitantes motiva a vila de Noia, “a pequena
Compostela”, e arredores énos ben coñecida. Cada pedra inmersa nas súas rúas, prazas,
igrexas e dolmens, é un documento vivo que nos transmite a súa historia, os seus
pensamentos e intencións dos seres humanos. Observando reportaxes gráficos de
antano, lamentámonos do deterioro, das súas mudanzas que ás veces, equivocadamente,
asimilamos ó progreso, e temos morriña da súa "dourada imaxe" aínda latexante nos
seus belos testemuños artísticos que permanecen, aínda que ás veces non se atopan
completos como é o "Dolmen da Cova da Moura”. Por que non permitimos a prolongación
desas obras para as xeracións vindeiras? Por que lles temos que volver as costas?
Neste senso a Escola-Obradoiro ten uns obxectivos claros e alentadores. Así, alumnos e
profesores en cooperación co Concello, e como feito simbólico, levaron a cabo durante
dous días, 7 e 11 de setembro, o labor de limpeza e recuperación do contorno onde
se atopa o "Dolmen da Cova da Moura", no monte Páramo, sumido nun prehistórico
esquecemento e violado o seu “sagrado terreo" por cartuchos, papeis, plásticos…; que
denuncian certos comportamentos sociais.
Se no labor do profesorado está a concienciación do respecto ó Patrimonio, é de destacar
a colaboración do sector máis novo e dinámico, os alumnos, neste meritorio acto,
non sempre do gusto de todos, para trasladar o coñecemento do Patrimonio e a súa
conservación á sociedade, difundir a súa defensa, e divulgar o legado histórico-artístico
da nosa comarca.

Para respectar e valorar hai que coñecer e profundar no tema que nos ocupa, farei unha
breve referencia á época na cal se datan os dolmens.
Na primeira metade do terceiro milenio a.C., a existencia na terra galega de miles de
túmulos con cámara interior de pedra definen a cultura megalítica. A estrutura do
túmulo é variable podendo estar formado só con capa da terra, cuberta ou non na súa
parte superior por un enlousado de pedra e terra. A planta das cámaras que encerran
os túmulos pode ser: poligonal con entrada e sen ela; cámara poligonal trapezoidal ou
tendente a circular, con corredor máis ou menos desenvolvido orientado ao leste.
Logo, a que nos referimos ó falar dos dolmens? Dolmen, é unha palabra bretoa que
significa mesa de pedra; desígnase con ela os sepulcros formados por varias laxas de
pedra verticais con outra horizontal de cuberta e corredor; está, ben ao aire libre, ou
cuberto por un túmulo de pedra ou terra que nos é ben coñecido no ámbito galego a
través do termo "mámoa". Estes monumentos son símbolo dunha comunidade de mortos,
indicadores do territorio controlado pola comunidade de vivos, e unha obra destinada a
ser vista desde lonxe: a "afirmación da tumba na paisaxe". O que o morto levase á tumba
os seus utensilios –puntas de frecha, cerámica ….–, sinala a dignificación do defunto e, tal
vez, a idea dunha vida de ultratumba.
O Dolmen da Cova da Moura
A través do descrito, o noso dolmen "parece cargar sobre as súas pedras o paso dos anos,
pero a ausencia da cuberta e o corredor, unicamente se mantén a estrutura da cámara
poligonal, case circular, e o túmulo que a cobre en parte, non se atopa a súa explicación
na lonxevidade senón na acción humana do saqueo a que foron sometidos estes
monumentos, ben fundada en falsas lendas de presenza de ouro, ou ben ó anhelar unha
das laxas para lareiras.

En 1980, este dolmen foi escavado e nel atopáronse: 16 puntas de frechas, 5 machados,
1 anaco de cerámica campaniforme, cerámica megalítica, 1 coitelo de sílex, pedras con
incisións, e 1 esferoide puído, todas elas pezas que lles permiten reconstruír ós estudosos
da materia as raíces de Galicia, e neste caso de Noia.
O labor da Escola:
A sociedade do século XX introdúcenos na dinámica de ir de parada en parada,
privándonos dos pequenos-grandes descubrimentos que nos reserva un paseo. O
monte Páramo, co seu dolmen, ofrécenos un fermoso legado natural e cultural. Por qué
acantoalos, desatendelos se tan cerca están?
A actitude a manter pola Escola vai da teoría á práctica. Contando co apoio
correspondente das institucións procederíase a:
-

Sinalización dos lugares de interese. Instalación de placas informativas.
Limpeza dos contornos.
Mantemento do monumento.
Valado, realzando o túmulo.
Actividades en torno ao patrimonio cultural.
Desenvolvemento das capacidades potenciais dos alumnos, promovendo a aprendizaxe
polos sentidos táctil, visual e acústico.
- E a consecución dunha comprensión pública próxima ás tarefas de conservación do
cultural e natural.
………
Publicado en El Correo Gallego na sección “Tribuna libre”, o luns, 16 de outubro de 1989.

FERNANDA
ÁLVAREZ
PÉREZ

Fernanda Álvarez Pérez, natural
de A Coruña e residente en Ribeira
desde 1992. De profesión Avogada.
Amante da arte en todas as súas
manifestacións. Iconoclasta que
valora a orixinalidade e innovación
na maneira de plasmar cada un de
nós a realidade da súa contorna, e
plasmar a subxectividade emotiva do

seu interior, sen someterse a regras ou
disciplinas, pois que a arte é e debe
ser libre. E ao abeiro desta liberdade,
atrévese a pintar e a expresarse con
trazos e cores.
A pintura exposta representa a
bohemia dunha parella de músicos
alleos á trasfega do mundo.

Músicos
Acrílico sobre lenzo. 111x84 cm. 2006

LOLA ARXÓNS
ÁLVAREZ
Noia

Licenciada en Filosofía e Ciencias
da Educación pola Universidade
de Santiago, é profesora de ensino
secundario de Lingua e Literatura
Galega dende 1982. Codirectora
da revista de creación literaria e
cultura do IES Virxe do Mar, Casa
da Gramática, publicación que
organiza o Certame literario de
relato de aventuras “Antón Avilés de
Taramancos”. Colabora en distintas
publicacións (A Voz de Barbantia,
Alameda, A Nosa Terra, A Motora,…).

Ten editados traballos biográficos
e bibliográficos sobre Álvaro de
las Casas (Matria, 2002), Avilés de
Taramancos (Vida e obra, 2003;
Antón Avilés de Taramancos. Unha
fotobiografía, 2003), ademais de
artigos sobre temas culturais e
literarios en libros colectivos,
monográficos e xornais.
O texto reproducido aquí foi
publicado no número 12 da revista
Casa da Gramática (Maio de 2001).

Totum Bonum
Había unha vez un rei ao que aborrecían
mortalmente as guerras cos veciños e as demais
tarefas propias dun monarca. Así que o noso rei,
Fernando II de Galiza, entretíñase fundando
vilas e outorgando Foros e Cartas Pueblas, que é
como cando agora inauguran encoros, cidades da
cultura e coliseos os gobernantes e gobernantiños
desexosos de que o seu nome quede inscrito a
perpetuidade.
Total, que o noso Fernando II de Galiza e León,
despois de inaugurar Padrón e Ribadavia en 1166,
un 9 de abril de 1168 (xa choveu!) pensou que non
estaría nada mal edificar un burgo que lle servise
de porto a Compostela que, como todo o mundo
sabe, ten de todo pero… alí non hai praia.
Á nova vila e porto chamaralle Totum Bonum
e aínda que o nome pareceulle a Fernando moi
xeitosiño e axeitado, pouco sabía el o que ían facer
coa súa novísima xoia da coroa oitocentos anos
máis tarde. Totum Bonum (Todo Bo) será durante
moitísimos anos o porto de Compostela, tal como
cantaran Os Tamara, e a el chegarán viaxeiros,
mercadorías, e peregrinos adoecidos por gañar
o xubileo compostelán que é como dicir borrón
e conta nova. Aos vilegos, aínda que protestóns
ás veces, non lles doe irse facerlles a guerra aos

árabes cando os señores así llelo demandan, que
para iso son señores e os demais os seus vasalos.
Fachendosos do seu escudo, no que campea Noé
na súa arca, coa súa pombiña pacífica e o seu
corvo covardica, os totumbonenses non dubidan
en engadirlle as cadeas e a media lúa, símbolos
da conquista de Sevilla, até daquela en mans dos
infieis.
Os totumbonenses deberon portarse ben porque
os seguintes reis mímanos dándolles postos de
traballo fixos e outorgándolles a exclusiva en Galiza
xunto aos pontevedreses, –que tamén eran boa
xente– da fabricación do saín da sardiña, negocio
multimillonario da época.
Reis, señores e arcebispos desvívense por deixar
a súa pegada para a posteridade e mandan facer
fortalezas, igrexas, pazos, hospitais, escolas (cada
obra coa súa placa conmemorativa, como é de rigor)
e até unha muralla altísima para protexer Totum
Bonum e os seus habitantes dos feroces inimigos e
invasores de distinta caste que intentan conquistar
a vila, como é a súa obrigación.
E así, entre unhas cousas e outras, chega Totum
Bonum ás portas do século XX sendo unha vila
bonitiña, traballadora, labrega e mariñeira, de
comerciantes amábeis e honrados e conservando
a beleza e o carácter que sempre se admirou en

moitos quilómetros á redonda. Totum Bonum será
país máis que vila. Totum Bonum, país de alegría.
Durante os primeiros anos do século XX, a vila do
noso conto é “a pequena Compostela” que ten o que
lle falta á capital galega: mar.
Daba gloria ver aqueles barcos cargados de
berberecho que chegaban até o peirao do Marqués!
E aínda que a muralla magnífica que rodeaba e
protexía a vila fora derrubada había anos, aínda
se conservaban as casiñas de pedra e soportais do
Curro, do Cantón, as casonas da Rúa do Comercio,
os robustos pazos señoriais, as rúas empedradas, as
praciñas apacíbeis coas súas fontes.
Despois Totum Bonum ábrese e xorden como da
chisteira dun mago os asombrosos xardíns para
solaz de señoritos e amas de cría, con magnífico
Palco da Música onde escoitar as virtuosas
interpretacións da Banda nas mañás de domingo,
coa presenza amábel do maior artista autóctono,
Felipe de Castro, ao que lle cabía toda a Arte na
cabeza. E como non todo vai ser pasalo ben, no ano
1928 os que mandan deciden que Totum Bonum
vai ter un Instituto para que os que así o queiran
deixen as pestanas facéndose homes e mulleres de
proveito.

En fin, Totum Bonum vive feliz. Pero éche ben
certo que todo o bo acaba e nunca mellor dito.
Chegan os anos 60, que traen á nosa vila os pelos
longos, os Beatles, o Centro de Información e
Turismo, a radio de transistores, a televisión, o
cemento, o asfalto e a especulación inmobiliaria.
Nunha palabra, o progreso.
Sen remedio vai caendo todo aquilo que facía de
Totum Bonum unha cidade única. Sen autoridades
municipais que a defendan durante estes últimos
corenta anos, a fermosa vila doutro tempo ve como
baixo a piqueta dos que din ser máis intelixentes
que os seus antepasados, pero que miden o seu
coeficiente intelectual polo volume da súa carteira,
van desaparecendo todos os edificios e rúas da
“pequena Compostela” para deixar paso a uns
espantallos con vocación de barrio suburbial
madrileño.
Onde había pedra agora vai haber azulexos
de cuarto de baño. Onde había madeira, agora
aluminio que é máis moderno e máis práctico e non
hai que pintar. Ás rúas de pedra bótaselles asfalto,
para que os coches non fagan ruído e non desfagan
as rodas, que van moi caras. As fermosísimas
esquinas da rúa do Comercio sucumben para
deixar paso a construcións inenarrábeis. Por
todas partes érguense monumentos ao mal gusto,
debido seguramente a que un virus maligno

acabou co sentido común e da harmonía de
autoridades, arquitectos e construtores. E os
que mandan, mandan: “Que é iso de ter unha
ponte con varandas de pedra! Que as quiten,
que ancheen a ponte, que teñen que pasar os
camións, os autobuses e os domingueiros que
van comer a tortilla a Testal e a Boa! Que tiren
ese Hospital Medieval do Espírito Santo, que
non fai máis que estorbar, que os coches hai que
aparcalos, ou queredes que veñamos tomar os
viños andando máis de cen metros? Ah, de paso
que lle poñan azulexos brancos e marróns aos
paseos da Alameda, como os de Elxe, que palmeiras
xa as temos! Non ven que as señoritas luxan os
zapatos coa terra? Serán incultos e atrasados estes
totumbonenses!”
Todo en aras do progreso e ao que proteste dáselle
co progreso na cara. “Nada de conservar o pasado
case milenario. Iso xa o fai Santiago, que ademais
queda só a 35 quilómetros e o que queira ver
pedras que vaia alá. O noso é o moderno, edificios
de cemento, de moitos pisos, cantos máis mellor, e
non importa que oculten a vista de San Martiño.
Total, para a xente que vai á misa... E se as casas
antergas caen, pois estupendo. Así faranse outras
novas tan modernas e supermegaguais que
serán a envexa de propios e alleos.” “Que veñan
os turistas a ver o Unicentro, o Banco Pastor, o
anexo do Instituto Virxe do Mar, a urbanización da

Alameda, a marabillosa Rúa de Galicia, a fantástica
vista dos Malecóns, a portentosa visión de Noia
desde o Campo das Rodas, coas súas medianeiras
cheas de anuncios de coloríns..! Que admiren os
forasteiros a lama e o lixo que adornan o noso río
e o Peirao do Marqués! Que ninguén perda de ver
a Rúa dos Besteiros, que está moi céntrica e queda
moi enxebre coas súas pedras de canteira e as
súas silveiras, que máis que rúa parece corredoira
de carro e é lugar idílico para admirar distintas
especies de... lixo!”
As autoridades da vila afánanse día a día en
dotar a Totum Bonum de máis e máis “atractivos”
e non desisten nin por un instante de ter a ría
emporcada, casas que caen a cachos, rúas que
son vertedoiros, San Martiño afogado polo fume
dos coches, a Casa Reitoral chea de pintadas, as
deliciosas praciñas convertidas en aparcadoiros, os
antergos escudos nobiliarios ocultos por trinques
inverosímiles... Pobre Totum Bonum! Que pouco
sabía Fernando II as animaladas que verías! Se o
soubese, daquela quizais te bautizaría co nome de
Noia e non co de Todo Bo.

MÓNICA AYASO RIVAS
Doutorada pola Università di Urbino
(Italia): Conservación dos Bens
Culturais (Historia da Arte e Estética).

Especialización: Historia e
Restauración da Arte do Renacemento
Italiano.

Renacemento Italiano (Letras e
Filosofía).
Crítica de Arte.

Máster: Università di Urbino ‘Carlo
Bo’ (Italia): Historia da Arte do

Artista.

O soarego
Técnica mixta sobre chapa mariña. 60 x 50 cm. 2015

MARÍA XESÚS
BLANCO
Melide. 1968

Diplomada en Maxisterio e Licenciada
en Filosofía, traballa como mestra no
CEIP de Olveira en Ribeira.
A súa traxectoria literaria viu a luz
coa publicación de diversos escritos
no suplemento cultural A Voz de
Barbantia de La Voz de Galicia, coa
que segue colaborando activamente
nas seccións En Obras, O Fío de
Ariadna e Acasos, con fermosos
relatos e reflexións, entre a realidade

e a ficción, cun marcado acento
poético. Publica o relato "Bergen" en
A cor dos soños (Biblioteca Barbantia).
Con Naia acadou o VIII concurso de
contos do Liceo de Noia, que ve a
luz en Alameda, de Noia. Ten tamén
algunha colaboración na revista
cultural Leñaverde (Plenilunio”...),
e no blog da Editorial Galaxia, con
comentarios críticos de novelas,
amais de artigos de opinión sempre
esclarecedores e profesionais. Esta

tarefa crítica realízaa así mesmo no
blog Café Barbantia, en traballos
entre a recensión, a crítica literaria e
a opinión, de corte impresionista e
delicada factura, acorde coa prosa
poética que define o seu persoal
estilo.
O seu poema "Sempre é noite en
Bagdad" foi premiado o mes de maio
de 2010 no VII Certame Literario do
Concello de Ames.

NOITE VELLA EN ATENAS
I (CONFIDENCIAL)

II (MULLER ESTATUA)

O vidro mira a unha praza que perde a vida
e as cariátides iluminadas polo plenilunio inerte
presaxian o misterio que nos agarda.
É un hotel de paredes magnánimas
e o vestíbulo parece un filme de Jules Dassim.

Vírona moi triste
coa vista ao lonxe
e a emoción somerxida.
Inscritos nas roupaxes
anos, días, horas enmudecidas
baixo unha escuridade estrábica.

Arestora esváense as burbullas afrouxadas
das risas que quedaban
e un vento de voces e coches acalma.
Na porta principal un taxi agarda.
Na túa equipaxe algo de roupa,
un libro de poemas
e un olor urxente a despedida.
Hai un tempo levaríasme moi a dentro,
aí, na doenza dos teus versos.
Arestora no cristal só as órbitas das estatuas,
coa condescendencia da pedra,
anhelan o regreso do meu iris.
E a pel desta hora ten saudade
dunha luz crisálida.
Ten saudade, na núa estancia,
daquela luz tan plena.

Na praza Omonia
ela deixaba ao vento,
lamber melifluo,
os límites da súa boca.
Era necesario consolar
a nívea desolación
do seu corpo estatua
cicelado en vida.
E vírona moi triste
co van desmaiado
unha noite errante.
E por un instante,
os seus ollos embelecidos,
chantados no silencio da derrota
coa mirada sometida
dos que algún día a amaron.

ANA ISABEL
BOULLÓN
AGRELO
Profesora na Facultade de Filoloxía
da Universidade de Santiago de
Compostela e membro do Instituto
da Lingua Galega, traballa sobre
todo no ámbito da onomástica, da
lexicografía e do estudo e edición de
textos medievais. Ten participado
na elaboración de dicionarios e
publicado en volumes colectivos
e en revistas académicas. Tamén
formou parte do comité organizador e
científico de congresos internacionais,
simposios e cursos de verán, editou

volumes académicos de homenaxe
e actas de congresos, e conta con
experiencia no ámbito da tradución.
É membro correspondente da Real
Academia Galega, do equipo directivo
da Asociación Galega de Onomástica,
doutras asociacións científicas, e ten
vinculación con revistas académicas
(como Estudos de Lingüística Galega,
Viceversa ou a Rivista Italiana
d’Onomastica).

Entre os seus traballos encóntranse
Antroponimia medieval galega
(séculos VIII-XII), a súa participación
no Dicionario dos nomes galegos e
mais De verbo a verbo: documentos
en galego anteriores a 1260, ou a
edición de “Na nosa lyngoage galega”.
A emerxencia do galego como lingua
escrita na Idade Media. Actualmente
coordina o Dicionario dos apelidos
galegos.

Sobre o nome da Pobra

…

“Do que se trata, en definitiva, é de sermos fieis ou
non á nosa historia e ó noso país. Temos unha vella
lingua e un vello nome. Conservémolos”.

A maior parte dos nomes son comúns ó galego e ó
castelán (67% dos femininos e 51% dos masculinos),
pero por primeira vez aparecen formas propiamente
galegas (6%): Brais, Iago, Iria, Antía. Son nomes de
difusión moderna, que carecen de formas castelás
correspondentes (Iria), ou, de térenas, son moi
pouco usadas (Blas, Yago); o caso de Antía é peculiar,
porque, aínda que é unha forma común co español
(do grego ‘florida’), séntese galega por considerarse,
erroneamente, o equivalente galego de Antonia.
Por outro lado, a proporción de formas galegas
aumenta porcentualmente con respecto ós períodos
anteriores: Alexandre / Alejandro, Xabier ~ Xavier
/ Javier, Xurxo / Jorge, Anxo (forma refeita sobre
o substantivo común que desbancou a tradicional,
Anxelo) / Ángel. Outros nomes galegos proceden
de hipocorísticos, como Sabela (de Isabel), Xela (de
Anxela), Xandra (de Alexandra), ou Xan (de Xoán),
ou foron rescatados do fondo popular (Uxía, Estevo,
Adrao, Amaro, Bieito), do pasado medieval (Roi,
André, Airas, Einés, Aldara), de topónimos (Iria, Flavia,
Aloia, Navia, Sarela, Irimia, Aldán, Antela, Noalla) ou
haxiotopónimos (Breixo, Xenxo/Xes, Baia/Alla, Tomé),
posúen evocacións míticas, particularmente da
tradición céltica (Breogán, Artai, Celtia, Brandán), ou
veñen do léxico común, con connotacións fermosas
ou positivas (Ledicia, Doa, Lúa, Xiada, Dorna, Brétema).
Esta tendencia, que non se explica pola influencia dos

Boullón Agrelo, Ana Isabel (1992): “A Pobra do
Caramiñal: perspectiva lingüística”, en As razóns dun
nome: Pobra do Caramiñal. Pobra do Caramiñal: Concello
da Pobra do Caramiñal.

Sobre o cambios dos nomes propios nos últimos anos
A renovación onomástica con respecto ós períodos
anteriores prodúcese por varias vías: introdución de
nomes claramente alleos á onomástica española (galegos
e ingleses, nomeadamente), e revitalización de nomes
que xa existían e eran pouco usados: Adrián, Diego,
Rubén, Sergio, Martín, Marcos, Andrea, Alba, Marta,
Paula, Patricia, Silvia, Natalia, Rocío. Desta maneira,
quitados Manuel e María, os nomes tradicionais durante
as oito primeiras décadas do século (José, Antonio, Jesús,
Francisco, Ramón, para os masculinos, e Josefa, Dolores,
Manuela, Concepción, Mercedes para os femininos), xa
non aparecen no ranking exposto. É rechamante o
caso de (María) Carmen, que está nos primeiros postos
durante todo o século, e que baixa nesta última década
por baixo dos 50. A mudanza non é tan grande nos
masculinos: é habitual o conservadorismo á hora de
impor nomes ós nenos.

medios de comunicación nin pola de personaxes moi
coñecidos, pode atribuírse a unha maior asunción da
especifidade nacional galega.
“Onomástica persoal”, en Gran Enciclopedia Galega, vol.
33, 118-120.

Sobre os apelidos
O conxunto dos apelidos galegos é unha parte do
noso patrimonio lingüístico de cuxa importancia, a
miúdo, non somos conscientes. Unha parte del está
en transo de desaparición, por razóns estatísticas e
polas características da transmisión dos apelidos ata
o momento. Son moitas formas que, amais de seren
variantes gráficas, fonéticas ou morfolóxicas, tamén
son topónimos, microtopónimos, antigas profesións
ou alcumes, en ocasións auténticas reliquias léxicas
que non se atopan xa na lingua viva. Algúns
exemplos destes apelidos moi pouco frecuentes
poden ser Alfaiate, Xoubanova, Présaras, Doncos,
Manselle ou Noalla.
As reformas lexislativas recentes permiten paliar
en certa maneira esta situación, ó poder inverte-la
orde dos apelidos, e pola posibilidade de elección de
transmitirlles ós fillos o apelido do pai ou o da nai. Así
mesmo, tamén se pode cambia-la orde dos apelidos
dos fillos cun sinxelo trámite se estes eran menores
de idade no momento de promulgación da lei (1999).

É necesario emprender un programa de recuperación
do noso patrimonio onomástico. Se ben a toponimia
estivo un pouco máis protexida ata o momento, o eido
da antroponimia persoal (e polo que atinxe á nosa
patrimonio histórico hereditario, os apelidos), foi
esquecido de todo tipo de planificación. Agardemos
que se acometa en breve para preservar esta parte da
nosa historia, que é tamén o noso presente.
“Apelidos en perigo de extinción”, comunicación
presentada ó II Congreso Internacional de Onomástica
Galega, celebrado en Pontevedra os días 19, 20 e 21 de
outubro de 2006, organizado pola Asociación Galega de
Onomástica (AGOn) e a Universidade de Vigo.

Sobre os hipocorísticos
Nas últimas décadas produciuse un renovación do
corpus onomástico dos galegos, producida polos
cambios lexislativos que permitiron utilizar outros
nomes distintos ós que foran de orixe exclusivamente
castelá e ós cambios sociolóxicos que posibilitaron,
entre outras cousas, a busca de novas formas máis
alá do santoral católico. Unha parte deses novos
nomes procede de formas hipocorísticas dos nomes,
que por primeira vez acceden a ocupar non só o uso
cotián, senón tamén o ámbito oficial. Algúns deles
son tomados de linguas estranxeiras, e por tanto non
está moi presente a idea hipocorística, diminutiva,
cariñosa ou informal que de feito está tras ela

(Sandra, Tania, Lara, Sonia). Pero noutros casos son
formas definitivamente coloquiais (Carmela, Catuxa,
Marisol, Malena, Xan, Xaquín, Lola, Tito), ou nomes
que foron considerados como as correspondencias
galegas dos homónimos casteláns (como Sabela e
Antón con respecto a Isabel e Antonio). As últimas
tendencias onomásticas parecen ir no sentido
de aumenta-la presenza destes hipocorísticos,
especialmente das formas especificamente galegas.

a toponimia menor, aínda non recollida máis que
en pequena porcentaxe, a desproporción aínda se
faría máis evidente. A razón desta proliferación
toponímica ten causas históricas: as características
topográficas do terreo, a dispersión da poboación e
as fragmentacións sucesivas do patrimonio familiar
motivaron que, desde o principio, o acervo dos
nomes de lugar fose aumentando: cada leira, fonte,
recuncho ou promontorio ten o seu nome particular.

“Antón, Sabela, Catuxa… De como os hipocorísticos
deveñen en nomes”, en M. Brea / F. Fernández Rei /
X. L. Regueira (eds.): Cada palabra pesaba, cada palabra
medía. Homenaxe a Antón Santamarina. Santiago de
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela,
2008.

“Toponimia de Galicia. Estado da cuestión”, en Mª D.
Gordón Peral (ed.): Toponimia de España. Estado actual y
perspectivas de la investigación. De Gruyter: Berlin/New
York, 2010.

Sobre a toponimia
É algo ben sabido por todos aqueles que se dedican
á toponimia a extraordinaria abundancia dos nomes
de lugar que hai en Galicia: só no nomenclátor
de lugares habitados rexístranse unhas 38.000
entidades de poboación; se se ten en conta que no
territorio español cóntanse unhas 108.000, isto
supón que Galicia (o 6% do territorio, con 29.000
km2) posúe case o 35% de todas as entidades de
poboación de España, o que sitúa o número dos
topónimos en Galicia nunha proporción de 5 a 1
con respecto aos españois. Se a isto se lle engade

PILAR
BURKE
TORREIRA

Reside en Noia, iniciándose no
gravado con Alfonso Costa no Liceo de
Noia, en 2005, onde continúa durante
varios anos.

Realiza exposicións en diferentes
lugares de Galicia, presentándose
a diferentes concursos nacionais e
internacionais.

Muller tatuada
Gravado augaforte. 53x71 cm. 2011

ROSANA CALVO AGRASO
Noia
rosscalvo14@gmail.com / facebook
Descobre o mundo do gravado de
mans do artista Alfonso Costa Beiro
nos cursos de verán, impartidos na
Sociedade Liceo de Noia, desde o
ano 1995. Formará parte do taller de
gravado desta sociedade desde os seus
comezos, e como colaboradora dos
cursos de verán de gravado con Alfonso
Costa os últimos anos. Na actualidade
dispón dun estudio-galería propio,
onde imparte clases de gravado e
traballa.

En 2012 realiza un curso de Infografía
para medios audiovisuais que lle permite
dispor de novos recursos para a creación
dixital.
En 2013 realiza un curso de placa solar
aplicada ao gravado no Taller Milpedras
d'A Coruña.
Acadou os seguintes premios: 1º Premio
“Ramiro Carregal” do VI Certame Atlante
de (Artes, Ribeira, 2014); 3º premio no VIII

concurso de pintura ao aire libre, Juan
José Fernández Leiceaga, “SESE” (Noia,
2015); Premio Barbanza do V Certame
do Gravado Atlante (2014) e Mención
de Honor no IV Certame de Gravado
Atlante (2012). Foi seleccionada no IV
Premio Internacional de Arte Gráfica,
Jesús Núñez´09 e no I, II, V e VI Certame
de Gravado Atlante. Realizou diferentes
exposicíóns, individuais e colectivas tanto
no Barbanza, como noutros lugares de
Galicia e de España.

Heaven
Pintura en táboa. 120x90 cm. 2015

MARÍA XOSÉ
CANITROT
TRILLO
Nace en Noia, o 11 de abril de 1964.
Estuda Filosofía en Compostela e en
Madrid.
Profesionalmente dedícase ao
ensino como profesora de Filosofía,
sen descoidar, sempre que pode, o
exercicio de achegamento da poesía
ao seu alumnado, coordinando
a posta en marcha de recitais
poético-musicais nos institutos
nos que traballa ou na asociación
de veciños coa que colabora, por
ser esta unha actividade na que se

sente moi a gusto e da que disfruta
enormemente.
Ten publicado poemas e textos nas
revistas Andaina, Festa da palabra
silenciada, Casa da Gramática e
colaborado nos proxectos: 37 poemas
por man propia da colección Bourel;
En Rumbo ás illas, co Batallón
literario da Costa da Morte, co libro
Bruixes, Brúixoles, Brújulas, Brujas:
Onze autores (Derzet i Dagó Edicións.
Valencia) e en Voces na materia, da
colección Barbantia.

En 1990 viu a luz o seu cartafol
de poesía Os ocos da ausencia
(Casa da cultura de Noia;
Colección Verba que comeza).
En 2009, gañou o 2º Premio
María Mariño de Poesía polo
poema "Comendo mazás no
medio do deserto", convocado
pola Asociación Teenses pola
igualdade. Dende hai uns anos
colabora con ensaios de opinión
no diario dixital Sermos Galiza.

Texto do Poemario Desmontar a tribo
Sobre de sucre.
Que debullabas a voz e as moas caían coma os grans que
non regaramos naquel outono.
Que andaban no dioivo agullas dun xardín esquecido que
eu non sementei por medo a facerme cargo e atravesar
a penumbra para bater no mesmo muro de detrás do
caruncho.

príncipes que foron invaliden a ladaíña triste das forzas
que por sete veces esmagaron.
Pido emprestadas as roupas, o vento emprestado pido,
tamén as voces, este espazo ateigado de corpos que
foron sementes de seara e vendimaron froita en cuncas
rebordantes de serenidade…

Texto do Poemario Desmontar a tribo
E pingan días sen luz co sol dado a mans cheas e barcazas
sen remos vogan baixo o espellismo do mar.

Rompente vai na nave o sol
nas augas

E volvín á enseada das túas costas, grises e cansas, a
consumírense no verso do salitre.

como se no mencer a lúa

Andar pola vida en chancos, espida de ornamento, ulir o
malvivir de preto (engurrando o nariz) e ver unha parella
atravesando o cuadrilátero para alén do seu tango.

Lentamente

irradiando algodón e sal cando a dor persiste
no asombrado insomnio.

De súpeto, a man abrirá un sobre de sucre que se desfai no
padal dalgunha calexa onde há tempo transitan os gumes
de silencio que intercambiamos sen dicir palabras.

desfacendo a brétema
acuarelar a túa imaxe regresando á porta.
A pel abrindo sulcos na semente
roubada cor de nós tinxida de brazos.
A suor navega o alento
a túa suor

E de novo o parasol fai impracticable a vella estación e
perdemos definitivamente a nosa neneza de tranvías
eléctricos e mazás antigas e sabias que comiamos para a
gloria dos sentidos e da nosa materialidade.
Iso que agora se desfai na miña boca non é o recendo
espléndido do teu trigo salvaxe que gardas –de seguro– no
labirinto da memoria que hoxe fecha a singradura desta
confusión para naufraxios cincentos que han vir cando os

tornasolada coa brea no corazón do almiscle.
Esquecemos todo no desandado espazo
apenas sostivemos raiola
o teu tremor.
Algo mitolóxico irrompeu en nos mancar
e foron destilando desvelos os nosos cántaros
abril na túa beleza.

NATALIA
CAROU
FIGUEIRA
Boiro. 1974
nataliaxestion@mundo-r.com
Diplomada como Graduado
Social (Ciencias do Traballo) pola
Universidade de A Coruña. Traballa
como titular dunha asesoría
empresarial dende 1998. Experta en
asesoría fiscal e laboral.
Complementa o seu traballo coas
horas de escritura que nunca son
suficientes. Escribe relatos, contos
breves, e tamén novela.

En abril do 2012, Baia Edicións
publicou a súa primeira novela
en galego, O alento nas costas, un
libro dirixido ó público xuvenil,
recomendado na ESO e no
Bacharelato, que conta a lenda da
aldea abandonada de Abuín, en Leiro.
Rianxo.
A raíz da lectura do libro xurdiu a
necesidade de realizar diversos

roteiros literarios pola aldea de Abuín,
actividade que tivo unha magnífica
acollida, tanto pola gran cantidade
de grupos de rapaces que acudiron
dende os institutos de toda Galicia,
como por parte de clubs de lectura de
adultos, e incluso grupos de amigos
interesados en coñecer a historia
desta aldea sen xente.

A ÚLTIMA NOITE
A agulla do reloxo comeza o seu lento percorrido ata esgotar o derradeiro minuto, xusto antes
de marcar as oito en punto. Pero a min non me fai falla ningún reloxo para saber a hora, xa
sinto as pegadas sonoras de Marisa no corredor que se achega para abrir a fiestra do meu
cuarto, coma sempre no momento exacto, coa chegada do luscofusco.
Trato de estirar ó máximo os meus ósos amortuxados nun intento vano de dignificar a miña
postura desleixada, achego os dedos trémulos ós beizos purulentos, e tento limpar o regueiro
de cuspe que me esvara pola barbela antes de que entre: non quero volver atopar outra
mirada de aborrecemento neses ollos que antes tanto me reverenciaban.
–Boa noite papá, que durmas ben –Marisa fai un amago de agacharse para deixarme un beixo
na meixela, o seu perfume de froitas verdes troulea no meu nariz, a suavidade do seu cabelo
aloumiña a pel do meu rostro, e eu agardo arelante ese contacto tan esperado, pero despois
Marisa parece pensalo mellor e tan só apreixa durante uns segundos a miña man que se
amolece entre as súas, tan mornas...
Hoxe gustaríame contestarlle, pero unha rabexa antiga pecha os meus beizos nun aceno
teimudo, e deixo escorrer a mirada entre as árbores que asoman por esa fiestra que acaba
de abrir. Marisa encolle os ombreiros deixándome por imposible, e ofréceme unha mirada
recriminatoria.
–Es un cabezudo, non me fales, tanto me ten! –escóitoa bisbar aínda mentres sae do cuarto,
seguindo o rastro intermitente da luz fría das lámpadas de neon.
É certo que non lle falo, deixei de facelo o día en que sufrín o meu primeiro ictus, xa vai para
dez anos. Lembro os seus ollos disolverse nunha marusía de bágoas mentres o médico lle
daba a fatal noticia, os seus laios, aquela mirada eslumecida que me brindou cando quedamos
a soas, cando esperaba que ela viñese confortarme polo terrible momento que acababa de

pasar, que apreixase o meu corpo tremente polo pánico, engabuñado de enfermidade e
desesperación; e foi entón cando matou o meu meirande amor con aquel puñado de palabras
velenosas.
−Puidestes morrer o día que faleceu mamá …, que vou facer contigo agora? Estou no mellor
da miña vida e vou ter que desbaldila por coidar dun vello eivado.
Eu só precisaba dunha man amiga que me axudase a erguerme cada día, igual que ela
necesitou de min unha vez, cando non era máis que unha meniña. Pero ela, que devecía por
vivir en solitario os anos máis doces da súa xuventude, decidiu que eu ía estar mellor na
residencia, e accedín cunha única condición: que viñese abrir a miña fiestra cada noite para
deixar entrar o vento fresco do anoitecer; quería comprobar se era capaz de manter o seu
compromiso comigo, se era capaz de aguantar a censura dos meus ollos, que lle lembraban
cada día a inxustiza que cometera abandonándome neste recuncho escuro.
E mira por onde, levo case unha década apartado do mundo, vivindo nun silencio voluntario
que só me serviu para demostrar que son máis teimudo ca Marisa.
Poida que esta noite sexa a última. A miña máquina latente está demasiado oxidada e parece
non querer continuar …, pero non lle teño medo á morte, máis ben temo ese baleiro inmenso
que virá despois, cando xa non poida espertar de novo a este mundo irreverente. Penso no
que foi a miña vida, unha sucesión de acontecementos de escasa relevancia, unha existencia
aburrida que non contribuíu a mellorar en nada o mundo que habitei. O único bo que queda
de min é a existencia de Marisa e, por un instante, sinto a necesidade de reconciliarme con
ela.
Dóeme pensar que estará desexando que eu desapareza para voar libremente pola súa vida
imaxinada, aínda que quizais sexan tolerías dun vello ruín como ela di; e cando atope o meu
corpo frío pola mañá, sinta rachar dun xeito irremediable este derradeiro vínculo que a une
co seu nacemento.

Os meus dedos escriben dun xeito inconsciente o seu nome no cristal da mesiña. Non quero
pechar os ollos aínda, a miña mirada préndese na agulla do reloxo que segue a dar voltas sen
remedio, nun intento van de atrapar as horas que queden desta última madrugada.
Deléitome imaxinando as bágoas de Marisa, cando as brumas do seu alento revelen o nome
escrito pola miña man tremente no cristal impoluto da mesiña de noite. Arrepentirase por
non vir pasar máis tempo comigo estes últimos anos?, por deixar esmorecer entre estas frías
paredes o amor desmedido que antes nos tiñamos? E se fose esta a miña última noite?
A escuridade vaise abrindo paso pouco a pouco na miña cabeza, e as agullas do reloxo cesan
o seu lento percorrido deténdose por derradeira vez nas seis e cuarto, cando os meus ollos se
renden por fin a un sono inquedo.
Faltan apenas uns minutos para o amencer e eu durmo tranquilo sen imaxinar que
realmente, si que foi esta a última noite, que xa non terei a oportunidade de redimirme ante a
miña filla porque os seus ollos non se abrirán xamais á luz do día.
Marisa, que non puido ver saír aquel inmenso camión do cruce porque as bágoas anegaban de
coraxe os seus ollos, ela, que viña exultante ó sentir por primeira vez a semente dunha nova
vida no seu seo. Marisa, adoecida por deixar transcorrer outro día máis sen poder atravesar a
estúpida vaidade deste vello ruín.
Perdóame se podes, Marisa.

MARÍA
CRISTINA
CAROU
MAYO
Noia. 1955

Dende nena, o debuxo e a pintura
formaron parte do seu acontecer
diario, sempre dende un punto de
vista lúdico. Cando foi medrando,
comezou a interesarse máis a
fondo pola arte, desenvolvéndose
nela unha paixón que chega ata
hoxe, decote aprendendo novos
estilos e tendencias. Un método
baseado no estudo e na libre
creación, primeiro dende a escola,
e máis tarde, mediante cursiños e

clases en academias, pero sobre
todo investigando as obras dos
grandes mestres de todas as épocas,
mesturando así diferentes conceptos
que, en conxunto, definen o seu labor
artístico.
Actualmente traballa no seu estudio
en Noia, ao tempo que imparte clases
de debuxo e pintura na Academia
“Davinci”, de Bertamiráns.

Cores con vida
Acrílico sobre lenzo. 90x90 cm. 2014

UXÍA
CASAL

Nacida en Compostela, licenciouse en
Xeografía e Historia (especialidade de
Arte Moderna e Contemporánea) e en
Filoloxía Hispánica pola universidade
desa cidade. Impartiu clase de lingua
galega e literatura até o ano 2003 en
Ourense, actividade que combinou

coa escritura. Así, publicou Un ano
de fábula en catro estacións, As ás de
Xenoveva, Saturno tamén é deus, O
faro de Arealonga, Sede en Ourense
e Vidas exemplares, amais dalgúns
relatos en libros colectivos. Desde
2006 vive en Ribeira.

De primeiras, sentiu desexos de negarse;
lembraba á perfección o desacougo
co que transcorreran as horas a vez
anterior e non lle apetecía nada repetir
a experiencia. No último momento
aceptara, xa que a súa economía
atravesaba un momento de escaseza e
Sonia pagaba ben, pero os ánimos xa
murchos caéronlle a rentes do chan
en canto se atopou diante da vivenda.
Respirou varias veces antes de premer o
timbre, loitando por vencer a tentación
de dar a volta e regresar por onde
viñera, mais dixéralles que iría e non
era caso deixalos plantados no último
minuto; tamén eles merecían divertirse
de cando en cando. Quizais, ao longo
daquel mes, o cativo se civilizara un
pouco. Iso esperaba.
Unha Sonia sorrinte, espléndida en
verdade, recibiuna no limiar, e Marta
apreciou o guapa e elegante que se
puxera; a pouca distancia dela, Eduardo
agardaba co abrigo colgado dun brazo.
Eran as nove da noite.
- Ola, Marta, graciñas por vires. Mario
xa ceou, agora está no dormitorio vendo
a tele. Como moi tarde, déitalo ás dez.
Na neveira hai embutido e iogures para
ti; ah!, o pan..., xa sabes, onde a outra
vez. Nós marchamos, que temos o
tempo xusto. Volveremos sobre a unha.
Ata logo.

A porta pechada, o silencio opresivo que
se apropiou de repente da casa, a visión
do corredor que conducía ao cuarto
do neno encolléronlle o estómago.
Vacilou uns segundos presa de pánico;
maldíxose tamén uns segundos por
terlle medo a un mocoso de cinco anos;
só era iso: un mocoso de cinco anos;
podería controlalo se se armaba de
paciencia, se intentaba comprendelo.
Avanzou amodiño polo corredor sen
oír nin un rumor; a xordeira de Mario
facía superfluo o volume da tele; xirou
o picaporte e compuxo un sorriso
tranquilo para que o neno non notase
ningún dos seus negros pensamentos.
Dunha ollada comprobou que o cuarto
estaba baleiro; revisou os recantos, a
parte baixa da cama, detrás da cortina,
só para confirmar o que temía. Berrou
de rabia por verse na obriga de buscar o
cativo por toda a casa, de guiarse polas
luces que el iría apagando ao seu paso,
impotente para facerlle comprender a
guerra de nervios á que a sometía con
aquel xogo...
Se cando menos oíse, Marta non sentiría
tanta repulsión pola súa faciana retorta,
polo beizo partido que o obrigaba a
sorrir decontino, polos ollos a distinta
altura, polas ventas que suplían un
nariz inexistente... A primeira vez
que o vira levara unha boa sacudida,
case recuara, mais non se atrevera a
manifestar o seu horror diante dos

pais; Sonia nin sequera a avisara de que
Mario non era normal. Cumpríralle un
enorme esforzo controlar o noxo que lle
subira á gorxa cando o cativo babexante
a bicara por indicación da nai e emitira
aqueles ruídos de animal; só de lembralo
notaba un arreguizo nas costas.
Dirixiuse ao cuarto de baño grande e
abriu con cautela, preparada para un
sobresalto que non se produciu. Mario
non estaba alí. Decidiu cear antes de
continuar a busca; se o neno quería
xogar ás agachadas, tería que agardar
por ela. Sonia deixáralle xamón cocido,
pavo e iogures naturais; preparou nun
prato o embutido e colleu un anaco
de pan, o oído aguzado para percibir o
menor roce. Comeu sen gana cos ollos
chantados na porta da cociña, tentando
calmar os latexos que lle batían nas sens,
tensa pola espera; alongou todo o que
puido o iogur e bebeu con parsimonia
un vaso de auga. Logo entretívose
fregando a pouca louza que manchara,
procurou que quedase impoluta.
Colocouna no escorredoiro con toda a
calma do mundo. Pareceulle escoitar o
ruído da pechadura da porta principal
e correu de inmediato para investigar
que ocorría; sen dúbida era o propio
medo o que lle provocaba alucinacións
auditivas, pois no vestíbulo todo estaba
en orde.
Fragmento de O pequeno Mario, publicado
en Narradoras, Xerais, 2000.

ANTOÑETA
CASTRO
Noia. 1944

Dende o ano 2000 colabora co
artista Alfonso Costa nos cursos que
imparte no Liceo de Noia. Así mesmo,
colaborou en demostracións de
gravado cos concellos de Porto do
Son, Ribeira e Ferrol; coas revistas
Alameda e Casa da Gramática, de
Noia; e mais achegando ilustracións
para os libros O berro, de Xavier A.

Olariaga, e mais Voces na materia
(Biblioteca Barbantia).
Acadou os premios “Isaac Díaz Pardo”,
da Deputación da Coruña; a Bienal
Internacional do Gravado de Caixa
Ourense; e foi artista seleccionada na
Bienal Internacional do Gravado de
Caixanova.

Tivo exposicións nas fundacións
Caixanova de Vigo, Ourense, Santiago
de Compostela e Lugo; na sala “A.
Avilés de Taramancos” de Noia; no
Liceo de Noia; na sala “Picasso” d´A
Coruña; no “Coliseo Noela”; e nas
casas da cultura de Boiro, Esteiro,
Porto do Son e A Pobra do Caramiñal.

Samuel Beckett
Gravado, augaforte, augatinta e punta seca. 76x53 cm. 2008

MARÍA DO CEBREIRO
Santiago de Compostela. 1976
Doutora en Teoría da Literatura
e Literatura Comparada, exerce
como profesora e investigadora na
Facultade de Filoloxía da Universidade
de Santiago de Compostela. É autora
dos seguintes libros de poemas: O
estadio do espello (1998); Nós, as
inadaptadas (2002), accésit do Premio
Esquío; Non queres que o poema te
coñeza (2004), Premio Caixanova;

O barrio das chinesas (2005); Os
Hemisferios (2006); Objetos perdidos
(2007), unha antoloxía galego-castelá
da súa obra; Cuarto de outono (2008);
Non son de aquí (2009), este último
traducido ao inglés por Shearmans
Books (I am not from here, 2010) e Os
inocentes (2015) Tamén publicou os
ensaios As antoloxías de poesía en
Galicia e Cataluña. Representación

poética e ficción lóxica (2004, Premio
“Dámaso Alonso” de Investigación
Literaria) e As terceiras mulleres (2005).
Escolmou letras de cancións de
mulleres afroamericanas en Damas
Negras (2002) e traduciu ao galego
a obra Tres vidas, de Gertrude Stein
(2006).

O FRÍO
O vento atravesa a ferida do corpo
dun xeito tan sensible que non se trata xa
dunha invasión nin dun sinal de pertenza.
É como se o interior entrase no exterior.
Dixéronlle que a ferida curaría, pero ninguén lle dixo
canto vai estrañar a ferida cando sande.
Que o vento e o frío entren no corpo
e a fagan tremer é unha cousa dificilmente
comparable a ningunha outra. É unha cousa capaz
de desfacer a fronteira entre o amor e o que se ama,
o límite entre a creación e as criaturas,
a distancia entre o acto de nacer
e ese recén nacido que somos ante
o acontecemento extraordinario
de que o vento entre en nós
a través da pequena ferida do frío.
O que nós sentimos está para alén das árbores.
Nin a música nos salva nin a terra nos condena.
Non hai estrela que o escoite nin fábula que o
transmita.
Ningunha imaxe nos traduce.
Somos o coro sen a traxedia.
Somos a vida sen a morte. Non somos a morte.
Cando o sol sexa un círculo de lume.
Cando da nosa roupa non se desprendan fíos,
migas do noso prato, suor do noso esforzo.

Cando o universo comprenda que conseguiremos
detelo
como unha detonación suspende o aire.
Cando a nosa sombra se estenda sobre a terra
igual que un tranvía de chuvia no deserto.
Pertencemos ao mundo como as dúas pezas que fan
unha tesoura.
Pertencemos ao tempo como unha ovella á man que a
corta até deixala espida.
Non somos a forza bruta nin as raíces.
Non somos nin a toupa nin o cóndor.
Somos o desamor, pero somos o sexo.
Somos a fame, pero somos o pan.
Non temos voz para que nola deades.
Non temos corpo para que o abracedes.
Ninguén rompeu os nosos soños porque nunca
soñamos.
Ninguén pisou a nosa vida porque nunca tivemos
chan.
Chamádeslle violencia á nosa paixón pola verdade.
Non hai ferida sen sangue, nin tempo sen historia.
Pero nós non batemos na porta do mundo para entrar.
Nós batemos na porta do mundo para que non durma.

TERESA CREO ROMERO
Comezou pintando a finais dos
anos 70. A partir de 1984 empezou
a facer exposicións colectivas, unha
ou dúas por ano, sempre vendendo
algunha obra. A primeira, en Madrid,
con motivo do 75 aniversario de
Fenosa. As demais, en Galicia, sobre
todo na cidade da Coruña. Tamén

no Casino do Ferrol, nunha poxa
de arte en 1994, onde vendeu
unha obra. Co gravado, hai cinco
anos que participa no taller de
Alfonso Costa (Liceo de Noia), e
tamén con exposicións colectivas,
recibindo algúns premios: 2007,
premio xoiería Petisco (Noia); 2008,

premio á creatividade Alfonso
Costa; 2009, premio Atlante do
Barbanza. Museo do gravado á
Estampa dixital de Artes, Ribeira.
A Coruña. 2010, foi seleccionada
polo mesmo museo de Artes.
Para este certame presenta unha
obra de temática mariña.

Sen título
Gravado en prancha con aditivos. 51x37 cm. 2014

AMPARO
FERNÁNDEZ
La Pelu

Amparo Fernández, directora artística
de La Pelu fundada en 1987, defínese
como “perruqueira de salón”,
considerando a súa profesión coma
un reto inspirador e desafiante,
á vez que fonte de aprendizaxe e
autorrealización. Na súa visión faise
imprescindible contar coas condicións
óptimas para liderar un equipo –que
rema orientado cara ás mesmas
metas: formación continua, excelencia
no trato e servizo ao cliente, eficacia
e calidade en cada corte, forma e cor,
creatividade e innovación técnica.
Sinceridade, cordialidade, elegancia,
entrega e empatía forman parte

dos valores que Amparo Fernández
defende e reflicte día a día no seu
salón “La Pelu” dunha forma práctica,
eficaz e tanxible, a súa formación
empresarial, a súa xestión emocional
e a súa comunicación interna e
externa.
Froito do seu empeño por mellorar foi
a súa participación nun bo número
de certames españois, levándoa a
ser prenominada polo Club Fígaro
como a Mellor Perruqueira do ano
2014. Finalista en Premios Tocado
2014, galardoada coa Q** de Calidade,
a Estrela Global Salón e a Estrela
á Creatividade en 2013 (Premios

Q-Hair, guía de Calidade da Perruquería
española), Finalista de Style Masters España
2012, e é membro asociado de Club Fígaro
desde os seus inicios. Estes recoñecementos
e alianzas significaron un novo impulso,
achegándolle máis seguridade á hora de crear
e innovar, conducíndoa a ampliar as súas
colaboracións en producións audiovisuais e
con deseñadores de moda.
O éxito destes campos lévana a crear as súas
propias coleccións, todas elas ocupando
importantes páxinas e incluso portadas nas
máis coñecidas revistas profesionais.

La Pelu
Fotografía dixital. 140x84 cm. 2015

ESTHER F. CARRODEGUAS
Rianxo. 1979
Escritora, xornalista, técnica
audiovisual, actriz, directora teatral
… En fin, que tanto serve para un roto
coma para un descosido. Cando se
cansou do audiovisual, viciouse no
teatro e fíxose adicta á creación.
No seu afán por esquecer o
aburrimento existencial, dáselle por
facer cousas atolondradamente e
estudar continuamente (que se FP,

que se Universidade, e agora mesmo
na ESAD (Escola Superior de Arte
Dramática, de Vigo) que non sendo FP
tampouco é Universidade).
Licenciada en Xornalismo e Técnica
Superior en Imaxe, dirixe o Cadro
Artístico Airiños dende hai xa un
lustro, e, como activista cultural, sobre
todo na súa vila natal e arredores,
xestiona dende o 2012 slams e recitais

máis ou menos multitudinarios, no
Barbanza, dende hai un trienio.
Ten a súa propia compañía (ButacaZero,
xunto con Xavier Castiñeira e Ozcar Galán)
(onde pendula entre actriz e dramaturga),
pero tena medioabandonada (disque lle
vai meter caña no 2016).
E, no entanto, tenta vivir: que se comer,
que se durmir, que escribir, etc.

Sopas familiares
2015

CLARA F.
MARÍN
www.clarafmarin.com
Vencellada a Noia como profesora
durante moitos anos no Instituto
Virxe do Mar, celebra a súa primeira
exposición de pintura na Galería
“Sementeira” da devandita
localidade, en 1985. Dende entón,
realizou múltiples exposicións
en Galicia, así como en Madrid
(Casa de Galicia, 2002) e Barcelona
(Galería “Sala Barna”, 2006). As súas
últimas exposicións realizáronse
en Santiago de Compostela na

Fundación “Araguaney”; na Coruña,
na Fundación “Rodríguez Iglesias”; e
na Sociedade Liceo de Noia en 2008.
A nivel internacional, participou na
Exposiçao Internacional de Artes
Plásticas en Vendas Novas de Portugal
(2001 e 2004), en Alemaña, na Feira
“Frankfurter Buchmesse de Frankfurt”
(2006 e 2007) e en Holanda na Feira
Internacional de Arte d´A Haia (2006).
A súa obra atópase recensionada
en numeroras publicacións, como

no Dizionario Enciclopedico “Dante
Contemporanea” (Ed.Alba, Ferrara,
Italia), Enciclopedia Galega Universal
(Ed. Ir Indo), e na Gran Enciclopedia
Galega, entre outras. Actualmente
asiste a un taller de gravado no Liceo
de Noia dirixido por Alfonso Costa
e asesorado por Antoñeta Castro.
Recentemente, incorporouse tamén
ao taller de gravado de Noia, dirixido
por Rosana Calvo.

O boneco das nenas
Óleo sobre táboa. 73x60 cm. 2006

ELENA
FERNÁNDEZ
REIRIZ
Elena Fernández nace en Artes,
Ribeira, anticipando quizais a súa
profesión. Comezou a pintar xa dende
nena, realizando as súas primeiras
expresións plásticas a partires de
técnicas pictóricas rudimentarias,
coma debuxos na terra ou na area.
Máis tarde comeza a plasmar as súas
obras en soportes máis duradeiros.
Non obstante, o descubrimento
duns tubos ateigados de pintura

fixo que a súa visión da arte
cambiase por completo. Os anos
de experimentación e o feito de
comunicarse a través da arte sen
necesidade de socializar, fixeron desta
a súa paixón.
Comezou así a súa andadura
educativa, tentando cultivarse como
discípula de artistas xa reputados
para tentar chegar a ter identidade
propia. Tamén tivo tempo de formar a

pequenos artistas impartindo clases
ao longo da súa traxectoria.
A súa obra pretende a representación
da realidade dun xeito profundo e
estudado, penetrando na mirada
cómplice dos seus modelos e
tentando chegar ao espectador.
Ten participado en distintas
exposicións colectivas por toda a
comarca nos últimos anos.

Francisco Baña
Óleo sobre lenzo. 73x60 cm. 2015

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ REIRIZ
Santa Uxía de Ribeira
Investigadora Científica do grupo
de Ecofisioloxía e xestión sostible de
bivalvos do Instituto de Investigacións
Mariñas (CSIC) de Vigo. Doutora
en Bioloxía pola Universidade de
Santiago de Compostela. Foi incluída
en 43 proxectos de investigación
financiados por institucións
públicas e privadas así como pola
Comunidade Europea, sendo
investigadora principal en 18 deles.
Tamén participou en proxectos con

Canadá e Chile. E mantivo contratos
de investigación coas empresas máis
importantes de cultivo de mexillón
(PROINSA) en Galicia. Publicou
112 traballos científicos en revistas
de impacto (SCI) e tamén libros, e
imparte cursos de especialización
e formación. Dirixiu 9 teses de
doutoramento.
Desenvolve a súa área de
investigación en fisioloxía enerxética,

nutrición e cultivo de moluscos
bivalvos con especial atención ao
seu comportamento alimentario
e dixestivo, así como os seus
requirimentos nutricionais, relacións
funcionais entre o subsistema
bivalvos e o ecosistema, para chegar
a modelar o crecemento potencial
e a Capacidade de Carga dentro do
ecosistema das Rías galegas.

IMPACTO DA ACIDIFICACIÓN DOS OCÉANOS NA FISIOLOXÍA DE MOLUSCOS BIVALVOS DE INTERESE
COMERCIAL
Os océanos xogan un papel determinante para
mitigar os efectos do cambio climático ao disolver ata
un 50% do carbono antropoxénico (CO2) que procede
da atmosfera. Esta acción ten a súa contrapartida
para o medio mariño, porque altera a química do
carbono inorgánico da auga do mar, acidificándoo.
O océano costeiro ocupa menos do 10% do océano
global pero subministra máis do 90% dos recursos
pesqueiros e é particularmente sensible aos efectos
da acidificación. Os modelos predín un incremento
nos niveis de CO2 atmosférico de ata 2000 ppm no
horizonte do ano 2300, correspondéndose cunha
diminución do pH de 0.7 unidades. Ante esta
problemática, e tendo en conta as previsións de
incremento de CO2 por efecto da contaminación
industrial, estudamos o efecto que a acidificación por
incremento de CO2 en ecosistemas acuáticos produce
sobre indicadores fisiolóxicos en especies obxectivo
(ameixa e mexillón), e en base aos resultados obtidos
propoñer medidas de adaptación para a sostibilidade
do ecosistema (i.e. biodiversidade dos bivalvos e
produción acuícola e marisqueira).
As dúas especies estudadas sobreviven a cambios
extremos de auga de mar acidificada, simulando
efectos do cambio climático global, pero os seus
indicadores fisiolóxicos alteráronse. No caso da
ameixa fina (Ruditapes decussatus) obsérvase un
menor crecemento potencial, derivado do impacto
da acidificación sobre os seus parámetros fisiolóxicos

de incorporación de enerxía, reducíndoos, á vez que
se incrementa o seu catabolismo proteico. Mentres
que no caso do mexillón (Mytilus galloprovincialis),
os efectos da acidificación da auga de mar non
inciden no comportamento alimentario. Con todo,
actúan nos parámetros dixestivos incrementando a
eficiencia de absorción do alimento, o que permite
compensar as perdas de enerxía derivadas do
catabolismo proteico, observándose crecementos
potenciais para esta especie iguais ou superiores en
auga de mar de pH máis ácida ca na auga de mar
control. A capacidade adaptativa do mexillón a
medios acidificados correspóndese coa que amosan os
individuos que viven sometidos a ciclos de emersión
e inmersión, característicos de zonas intermareais.
Estas especies usualmente están equipadas con
mecanismos dinámicos que detectan e responden a
flutuacións de variables ambientais que restitúen as
variables ao rango óptimo, suxerindo que o mexillón
podería ser un ecofisiotipo tolerante á acidificación
por CO2.
Todos estes resultados necesitan ser avaliados dun
modo integrado, dado o importante papel que estes
organismos xogan en termos de estrutura ecolóxica e
o seu valor como recurso económico en moitas áreas
costeiras.

PAOLA
GARCÍA PAZ
Nace en Santiago de Compostela,
baixo esa sociedade esclerótica do
1965. Os anos seguintes pásaos en
Madrid. Alí comeza a súa formación
académica, logrando o título de
Licenciada en Belas Artes, no ano
1988. Daquela, iniciouse no ensino
como profesora de debuxo e pintura,
traballando en numerosos centros.
Ao mesmo tempo, continúa coa súa

formación cultural e con outras
diversas actividades profesionais:
deseñando carteis e ilustracións
de libros, redactando algún
que outro artigo, colaborando
con numerosas asociacións
culturais, e, sobre todo, pintando e
facendo multitude de exposicións
individuais e colectivas dentro e
fóra de Galicia:

Colectiva BarbantiaRte no Museo de
Artes, Ribeira (2014); individual, “A única
defensa que permitiu a liberdade”.
Auditorio (Rianxo, 2014); individual,
“Defensa ubicua”, Museo de Artes
(Ribeira, 2015). Por outra banda, unha
das mellores alegrías que dá a vida foi
o Premio á traxectoria cultural 2011, da
A. C. Barbantia. Ten o seu estudo na rúa
Bao, nº 1 de Boiro.

Se queres voar, voa
Óleo sobre lenzo, 81x65 cm. 2014

IRIA GESTOSO RÍOS
Naceu en Boiro (A Coruña) o 24 de
maio de 1988. Actualmente reside
na cidade herculina, ten gañado
diferentes premios literarios: 2º
Premio Provincial da Categoría
de poesía do certame convocado
pola Xunta Entre nós en galego
2005; Minerva (2006) 1º Premio

na Categoría de Poesía; Certame
literario do Concello de Ames (2006)
2º Premio de Poesía da súa categoría;
accésit do Premio Francisco Añón
(Outes, 2006); 1º premio no 1º
Certame de relato curto Vialis, na
categoría de menor de 18 anos. Ten,
así mesmo publicado colaboracións

na revista Leña Verde, Folía, e
noutras publicacións conxuntas
da asociación Barbantia, como As
voces da musa; Voces na guerra, un
relato na publicación mensual de
Barbantia, A voz de Barbantia, e o
Infoxoven (voceiro da dirección xeral
de xuventude), e na revista Interea.

Ollo desde fóra o baleiro no que viaxo,
e vexo ese espellismo que pecha fondos segredos
alleos á música que debuxa os beizos
e se perde nas gorxas dos seres feirados.
Quedo co reflexo no cristal dunha descoñecida,
mentres a burbulla se torna hermética e
como un mimo o desexo enxeña a gaiola
e debuxo cos dedos liñas invisíbeis:
barreiras máis aló do ben e do mal;
simplemente (ou non tanto), diferentes.
Mais a pantasma sorrí macabra nas lumeiras que me
avalían
e cun bafo intento embazar un vidro morto
ec
a
e
r
.
.
.
tornar a non querer ser, ou talvez si,
ser outra que estree cada día un novo aceno,
plaxio de todos os peitos vaidosos e ingrávidos
sen sostén.
Non ser eu ou ser outra,
esa continxencia resabida por acumulo de fracasos
mais que se estende até o i n f i n i t o …
porque non podo termar na teima
de satisfacer necesidades inexistentes creadas por
estraños,
e verme forzada a non ser eu.
A ser outra. Outras.
1º Premio de poesía Minerva 2006

Hai batallas que temos que lograr sen o apoio
porque somos heroínas do silencio,
frases evocadas nunha memoria difusa
esvaecida nos tecidos do tempo.
Libramos guerras caladas e vencemos
as metas ateridas de sacrificios infrutuosos
no inferno repetido do estatismo.
Deixamos
a vida
os dedos
escoar
entre
namentres contamos a inocencia que nos sobra
para queimala fuxindo da existencia.
Na distancia sabía que o perigo era
unha realidade recoñecíbel na cordura,
unha experiencia nada de bocas alleas
que non semellaban nin arrepentidas nin cansas
(logo decateime de que estaban mortas,
só vivían na miña obsesión, como parasitos).
Na indiferenza máis profunda vin ensinanzas elaboradas
e na dor espida fixei a miña meta
crendo que sería PERFECTA, outra heroína.
Dubido aínda de se o sangue xurdía das feridas
ou dos fracasos acosadores dende a cegueira
que amoreábamos sen aceptarmos a derrota
buscando unha Vitoria que nunca existiu
(no paradoxo decateime de que nós eramos ataque e
resistencia)
e o permiso para caer trala obriga a erguerse,
viraba nun novo empurrón:
erguida eu, caía ela, as outras
todas as mulleres temerosas
das perversidades asasinas da esixencia.
1º Premio de poesía Maria Soliño ano 2006

SANDRA
GONZÁLEZ
Recentemente chegada ao mundo
artístico, comeza a ter o primeiro
contacto co gravado no 2009. Animada
polas súas compañeiras, preséntase
por primeira vez a un concurso de
gravado gañando o premio especial
do Barbanza no III Certame do
Premio Atlante. Isto anímaa a seguir
descubrindo o mundo do gravado,
aínda que a súa traxectoria é curta; o
seu interese polas diferentes técnicas
faise cada día máis longo.
PREMIOS
III Premio Atlante do Barbanza-Ría de
Arousa, 2011.
Premio Liceo de Noia, 17º taller de
gravado Alfonso Costa, 2012.
Premio do Xurado 18º taller de gravado
Alfonso Costa, 2013.
SELECCIONADA
IV Premio Atlante, 2012.
V Premio Atlante, 2013.
EXPOSICIÓNS
Exposición colectiva anual Premio
Atlante na “Fundación Museo do
Gravado á Estampa Dixital”. Artes.
Ribeira. Ano 2012.

Exposición colectiva do Curso de
Gravado Alfonso Costa na “Sala de
exposicións Francisco Creo”, Liceo de
Noia. Agosto 2012.
Exposición colectiva do Taller de
Gravado Alfonso Costa en “Espacio
Coruña”, A Coruña. Febreiro 2013.
Exposición colectiva do Taller de
Gravado Alfonso Costa en “Casa da
Cultura de Lousame”, A Coruña. Maio
2013.
Exposición colectiva BarbantiArte.
“Fundación Museo do Gravado á
Estampa Dixital”. Artes. Ribeira. Xuño e
Xullo 2013.
Exposición colectiva do Curso de
Gravado Alfonso Costa na “Sala de

exposicións Francisco Creo”. Liceo de
Noia. Agosto 2013.
Exposición colectiva do Taller de
Gravado Alfonso Costa en “Casa da
Cultura de Sada”. A Coruña. Outubro
2013.
Exposición colectiva anual Premio
Atlante na “Fundación Museo do
Gravado á Estampa Dixital”. Artes.
Ribeira. Ano 2013.
Exposición colectiva BarbantiArte
III “Fundación Museo do Gravado á
Estampa Dixital”. Artes. Ribeira. Xuño e
Xullo 2014.
Exposición colectiva anual Premio
Atlante na “Fundación Museo do
Gravado á Estampa Dixital”. Artes.
Ribeira. Ano 2014.

Na memoria
Gravado, augatinta e punta seca. 28x38 cm. 2011

VIRGINIA
GONZÁLEZ
POUSO
Ribeira, 1982
virginiagpouso@gmail.com
https://www.facebook.com/
virginia.gonzalez.98284

Asiste a talleres de fotografía como:
-Narración fotográfica, Elaboración dun
proxecto e a súa edición, A fotografía
como creación visual.
-Exposición colectiva Novex9, en
Barbanza, co proxecto “Camiños de a
pé”. 2013.
-Proxección colectiva de fotógrafos da
Barbanza, en Ribeira. 2013.
-Exposición colectiva en Pobra do
Caramiñal. 2014.

-Gañadora da 1ª convocatoria da bolsa,
“Proxecto Edición”, organizado por
Copias de Autor, co proxecto, “O corpo
que esconde”. 2014.
-Participa no Festival Galego de
Fotografía, “Outono Fotográfico”, dentro
da exposición colectiva, “Territorios”,
co proxecto, “Paisaxes dun Purgatorio”.
2014.
-Exposición colectiva” BarbantiArte”.
2014.
-Publicación do libro de artista, “O corpo
que esconde”. 2015.

-Exposición, “O corpo que esconde”.
Ribeira. 2015.
-Participa no colectivo “EclectiCIDADE”,
co audiovisual “Ao Bordel”, en Casa das
Artes, Vigo. 2015.
- Presidenta e socia fundadora da AF
“Ollo de peixe”.
-Actualmente, o seu interese céntrase
na fotografía como obra persoal,
traballando en proxectos para lugares
expositivos e publicacións.

Serie “Loito negro”,
do proxecto
“Arquivo pechado”
Fotografía dixital. 150x100 cm. 2015

DOMINGA JESUSA
LAGO

Pintora e gravadora nacida en
Louredo (Carnota). Residente
en Noia. Asistiu a cursos de
gravado impartidos por Alfonso
Costa no Liceo de Noia. Exposicións
colectivas co grupo do “Taller de

Gravado Liceo”. Varios premios nos
Cursos de gravado de Verán, Liceo de
Noia. Mención honorífica no I Premio
Gravado ATLANTE e Premio BarbanzaRía de Arousa no VI Premio Gravado
ATLANTE.

Par
Gravado, augaforte e resinas. 38x28 cm. 2013

NATALIA
LAMPÓN
PIMENTEL
nalualp@yahoo.es

Deseñadora gráfica. Fotógrafa Artística.
Monitora de Tempo Libre. Monitora de
Educación Medioambiental. Cursos de
animación e de carácter artístico.
A súa experiencia profesional comeza
impartindo obradoiros de carácter creativo,
artesanal e artístico (pintura creativa,
estampación, volume, encadernación,
fotografía...) en centros educativos e
socioculturais, campamentos, granxaescola, centros de educación especial, …
Así como charlas de carácter formativo
para alumnos de secundaria (Igualdade,

Respecto e Coñecemento
do Medio, Prevención de
drogas…). Experiencia
no campo do deseño
e da maquetación en
publicacións diversas, e
campañas publicitarias
en programas especiais,
por exemplo deseño de
campaña: día do neno, día
da muller e día da familia.
Actualmente dedícase
a diversos proxectos de
carácter artístico-educativo,

impartindo obradoiros creativos,
onde o obxectivo fundamental
é desenvolver na colectividade,
xa sexan adultos ou nenos, a
capacidade para expresarse
artisticamente mediante a
exploración de diversas formas
plásticas.
Realizou diferentes exposicións,
tanto individuais como colectivas por
toda a xeografía galega, e o libro 100
Mulleres Galegas: Artistas emerxentes
(Asociación de Teenses pola
Igualdade, Xunta de Galicia, 2010).

UNIVERSO MÁXICO
Na Terra dos soños podes ser quen ti eres. Atoparás ilusións, marabillas, un mundo cheo de maxia que
che levará a sentir a Vida.
É o momento de levantar o voo para os que sempre vivimos con ilusión e con ganas de ver un mundo
cheo de Luz.
“Os soños son unha porta que se abre todas as noites a outra dimensión. A súa interpretación, unha maneira
de conversar con nós mesmos”

Universo máxico
Fotografía dixital. 42x65 cm. 2015

SONIA LEBEDYNSKI
www.myspace.com/sonialebedynski
http://www.facebook.com/pages/SONIA-LEBEDYNSKI/130276740454
O seu contacto coa música comeza
aos sete anos iniciando os seus
estudos musicais de canto. No
ámbito artístico desenvólvese desde
os seus comezos na música Folk,
tendo algún contacto tamén con
outras músicas, como o funky, ou
clásica. Ten colaborado en numerosos
proxectos, como Son Delas, Ball Cans,
Sete Saias, Voces na Musa, Asociación
Cultural Barbantia, Conservatorio
Tradicional e Folque de Lalín, Sereas

e gravado para diversos discos como
Fía na Roca, Susana Seivane, Camaxe,
Seare, Asociación Galega de Gaiteiros
Galegos, Brañas Folk, ou Enrique
Paisal. Participou no filme do grupo
canadense “La Bottine Souriante”
sobre a súa xira europea. Durante
máis de dez anos foi a voz de Fía na
Roca. Colaborou cos seus artigos
na revista dixital Terra e Tempo. Na
actualidade é Mestra en Educación
Musical e pedagoga, imparte clases

de música na ensinanza primaria,
e Música para adultos na Escola de
Música Municipal de Boiro. Na súa
faceta pedagóxica imparte cursos
de canto por diversos puntos da
xeografía galega. Nestes intres
atópase somerxida no que será o
seu proxecto en solitario, transitando
por camiños que non afondou
anteriormente.

A Flor do Pan

Baile de Diaños

2009

2007

ANNABEL
LEE
Pobra do Caramiñal. 1978

Médico Especialista en Medicina
Familiar.
Doutora en Historia da Ciencia.
Neste eido é coautora dos libros La
locura y el bisturí: I Centenario de Don
Timoteo Sánchez Freire e La fuente de
los Templarios ademais de publicar
múltiples artigos sobre a Historia da
Medicina en Galicia nos séculos XIX e XX.
Como fotógrafa realizou cursos de
formación: Técnica, Edición fotográfica,
Narración e Revelado Dixital.

Membro fundador da asociación
fotográfica “Ollo de Peixe”,
ocupa na actualidade o cargo de
vicepresidenta.

obra foi tamén presentada en
outubro dese mesmo ano no
café-bar Amanitas da Pobra do
Caramiñal.

Presenta o seu proxecto, “Voo
Estacionario”, dentro da sección
OFF do Outono Fotográfico 2014 na
exposición colectiva “Territorios” na
Galería Besada de O Grove: unha serie
de cerca de 50 fotografías realizadas
con obxectivo de xoguete, imaxes do
cotián, captadas dende a emoción,
con referencias no surrealismo. Esta

Participou ca obra “Montañas
de sal”, dentro da III edición
de BarbantiaRte, no Museo do
Gravado de Artes, no 2014.
Colaborou na exposición colectiva
“NoveX9”, que percorreu varios
municipios da Barbanza durante
o 2013.

Fases e liberdades
Fotografías dixital en papel brillo. 92x53 cm e 78x53 cm. 2015

VERÓNICA LEIS
Porto do Son. 1986
Tras pasar pola Escola de Canteiros
de Poio, graduouse na Facultade
de Belas Artes de Pontevedra.
Participou en diferentes exposicións
colectivas. Traballou como model
maker e pintora na produción galega
O Apóstolo. A súa traxectoria está
marcada pola experimentación
continua. Actualmente, emprega o

tempo no seu pequeno estudio con
varios proxectos persoais simultáneos,
e algún que outro cadro baixo
encarga. Ademais, imparte un taller de
pintura para persoas maiores.
En traballos coma o que vemos,
móstranse elementos certos con
outros inventados que transforman

o que nos rodea. Parte da paisaxe
(neste caso, as vistas dende o mirador
da Curota) para reinterpretala. A
realidade e a ficción conxúganse
de tal xeito que é case imposible
discernir o real do que non o é, o que
vimos naquela viaxe do que tan só
vimos nun soño...

Atardecer para Mili
Óleo sobre lenzo. Díptico. 155x50 cm. 2015

INÉS
LEMOS
Fórmase academicamente en Madrid,
estudando deseño de interiores na
Escola Siena.
Experimenta con todas as técnicas:
barro, esmalte ao lume, carbón,
acuarela, óleos e acrílicos.
Cursos en diversos talleres de pintura
en Madrid, Sevilla e A Coruña.

Últimas Exposicións:
–– Santiago. “Modus vivendi”
–– A Coruña. “Moka”
–– Porto do Son. “Casa da Cultura –
Museo Castro de Baroña”
–– A Coruña. “Círculo de Artesáns”
–– Portugal. Bienal de Vila Nova de
Cerveira “Colectiva”
–– Portosín. “Club Náutico”
–– Sada. “Casa da Cultura”

–– Lugo. Sala Uxío Novoneyra
–– A Coruña. Kiosco Alfonso.
Exposición itinerante “A Cor do Mar”
–– A Coruña. Club Financeiro
–– A Coruña. Deputación: “Artistas de
Oleiros”
–– Ribeira. Sala Municipal Lustres Rivas
–– A Coruña. Colectiva Fundación
Juana de Vega

Tempestade
Acrílico. 80x90 cm. 2015

AURORA
LESTÓN

Mª Aurora Lestón Mayo naceu e
medrou na localidade de Santa
Mariña de Esteiro (Muros), onde estivo
desde o seu nacemento ata que
non lle quedou máis remedio que
mudarse por mor do seu traballo, e
botou un tempo chea de morriña ata
que se afixo a non ver o mar e a súa
xente cada día.
En Esteiro fixo os seus estudos de
ensinanza primaria no Colexio Ricardo

Tobío, e en Muros os de secundaria, no
I.E.S.P. Fontexería, e cómpre dicir que
estes dous centros foron o xermolo
dos intereses que agora se dedica a
perseguir na súa vida adulta, grazas
a mestres coma Agrelo, Amado e
Pino, na primaria e Sendón, ou Trigo
na secundaria. Máis tarde, coma
tantos outros mozos, marchou para
Santiago de Compostela, a estudar
na universidade, e cursou estudos
en Filoloxía Inglesa, durante os cales

coñeceu o que sería o seu director de
tese, o catedrático Fernando Alonso
Romero, quen dirixiu os seus pasos xa
máis firmemente no eido da etnografía.
No 2011 tivo o seu primeiro fillo
e publicou o seu primeiro libro, O
vákner e o dragón, un traballo de
investigación etnográfica. No 2014 tivo
o seu segundo fillo e publicou o seu
segundo libro, Mariquiña, unha obra
infantil.

Mariquiña. O Fogar das Palabras, 2014.
A canteira
Despois da praia, o mellor sitio do mundo para xogar é a canteira.
A canteira está ó lado da miña casa e está abandonada, así que
os rapaces podemos xogar nela todo canto queiramos sen que
nos berre nunca ninguén. Antes, a xente traballaba na canteira
sacando pedra, pero xa hai moitos anos que non vai ninguén
por alí. Ademais, a canteira está guai, porque ten un cacho que
é chan e vale para xogar ó fútbol ou a moitas outras cousas,
ten outro cacho que son pedras e valen para escalar ou para
facer cabanas, e ten outro cacho que é monte e vale para facer
piringüelas, que é cando os grandes amarran unha corda a unha
póla e fanlle un nó ó final e podemos montar nela e arrandear
coma se foramos Tarzán. Unha vez, puxéronlle un pneumático
dun coche, porque nas películas ás veces saen unhas piringüelas
feitas así, e sempre hai rapaces montados nelas, pero foi un
desastre porque o borde de dentro do pneumático, onde nos
tiñamos que sentar, cortaba nas pernas e era incomodísimo, e
aínda por riba o pneumático manchaba a roupa e despois na casa
mamá non estaba moi contenta, e as nais dos outros creo que
tampouco.

REBECA LÓPEZ
CIERTO
Noia, 1974

http://www.facebook.com/nosecuantitos
http://www.myspace.com/rcierto
http://www.facebook.com/rebe.acierto
http://www.flickr.com/photos/trinitasbychas/
http://rcierto.blogspot.com/
Artista multidisciplinar. Na actualidade imparte
clases de pintura nunha academia aínda que ten
varias frontes abertas. Por un lado continúa coa
creación de complementos a partir de materiais
reciclados. É unha grande experta en “amigurumi”,
bonecos tridimensionais a partir do “ganchillo”, do
que tamén imparte cursos especializados e que
levan o sobrenome de “Nosecuantitos”. Así mesmo,
está investigando nunha liña de xoias en vidro, tanto
en fussing coma en soprado.
No 2008 realizou un curso de vidreira artística
no Centre del Vidre de Barcelona. Cando ten
oportunidade, retoma a creación de vidreiras de
menor tamaño e para uso persoal.
Tres anos antes, diplomárase en estudos avanzados
en Belas Artes na Universidade de Vigo, no curso de
doutorado, “A cidade dos espellos”. Nesa mesma
universidade licenciárase na especialidade de
pintura no 2002.

Como peixe fóra da auga
Técnica mixta. 40x30 cm. 2008

MARÍA LUÍSA
LÓPEZ
OTERO
Marrozos-Santiago. 1949
Estudou Maxisterio e traballou como
mestra de E.X.B ata que, preocupada
pola desaparición de utensilios
tradicionais, se especializa en
restauración de antigüidades e realiza
cursos relacionados co patrimonio,
o que a leva a crear en Boiro “O
Faiado”, lugar onde desenvolve un
labor de restauración, catalogación e
divulgación: conferencias, exposicións,
e publicacións, nas que conta cun
bo número de persoas e institucións
colaboradoras. En 1999 publica Artesáns
do Pobo, onde investiga e cataloga

utensilios tradicionais do Barbanza.
Dous anos máis tarde faría o mesmo
coa etnografía do mar, saíndo á luz O
mar do Barbanza.
Desde o ano 2002 preside a Asociación
Artesá e Etnográfica do Barbanza
“O Faiado-2”, que realiza proxectos
de dinamización, sensibilización e
investigación do patrimonio, que se
plasman en diferentes publicacións
coordinadas por ela, como son:
Percorrendo Barbanza, Lembrando a
Ramón Fernández Mato, Catalogación

do patrimonio etnográfico e natural
na beira dos ríos de Boiro, Introdución
á minería no Barbanza, Heráldica en
Boiro, Camelias no Barbanza ou Os
vellos camiños do Barbanza.
No ano 2003 recibiu o Dolmen de Ouro
como premio ao mellor labor individual
na promoción da cultura, mentres que a
asociación que preside acadou premios
como: Arousán do Ano, a Medalla de
Prata do Centro Galego de Madrid, ou o
Sereo da Asociación Cultural Barbantia
á Iniciativa Cultural no Barbanza.

MINERÍA EN SAN PEDRO DE BEALO
Estaño no monte Ramilo

A zona resulta moi perigosa, xa que, co tempo, moitas das
bocas fóronse reenchendo con desperdicios de difícil reciclaxe
e animais mortos, do que dá fe a gran cantidade de mandíbulas
que se atopan nos arredores.

Coordenadas: 42º 42.122´ N, 8º 50.911´ W
Despois do campo de San Ramón, á esquerda do rego de Laxoso,
nun terreo duns 4 ferrados (1 ferrado son 420 m cadrados), tres
irmáns de Coristanco comezaron unha explotación mineira.
Facían covas de máis de tres metros de profundidade e uns 4 m
de anchura, pois ás veces había catro homes padexando. Este
agro era de José Romero, coñecido como “Pepito o Tramollo”.
Moitas veces o estaño comezaba xa a aparecer a un metro e
pico de profundidade. A referencia para encontralo segundo
os paisanos era atopar antes anacos de pedra que adoitaban
ser de cuarzo de cor amarelenta (sarso). Segundo o informante,
estiveron varios meses traballando, quizais máis dun ano.
Dispuñan dalgunha máquina para achicaren auga, e o
mineral limpábano cribándoo. Ao día sacaban só uns poucos
caldeiros de mineral. Traballaban aquí unhas 10 ou 12 persoas,
procedendo todas dos arredores, agás os capataces. Estes
paraban na casa de Pepito, que rexentaba unha taberna.
Informantes: Manuel Otero Saborido (traballou nesta explotación
antes de emigrar); José Romero Fernández, 85 anos, aldea de
Beluso.
Outros vestixios mineiros da parroquia
No Monte da Lomba, detrás do campo de fútbol, seguindo
un camiño térreo, nas coordenadas 42º 42.148´ N, 8º 51.049´
W, aparece unha mámoa duns 16 m de anel perimetral, sen
chanzos dentro da cámara. A poucos metros dela, e en todo
aquel pinal, hai buracos con bocas case circulares, de pouco
diámetro pero de varios metros de profundidade.

De moitos destes buracos non se sacaba mineral senón que
se gardaba o procedente doutros lugares, dando a entender
que se quitaba de alí, a fin de obter, deste xeito, o permiso de
explotación e poder vendelo. Outros buracos proceden de catas
de proba, das que non saía mineral e quedaron sen tapar.
Á outra banda da estrada, cara a aldea da Galea, había tamén
explotacións deste tipo. A persoa que nos acompañou afirmou
ter traballado alí. O mineral que atopaban era bastante escaso, o
que aquí denominan “mineral de area” ou “de canto rodado”. As
pedras, á súa vez, eran máis ben de pequeno tamaño e o labor
de lavado tiña lugar no regato máis próximo.
No Monte Beiráns, había gran cantidade de covas procedentes
da extracción mineral que foron tapadas para habilitar o antigo
campo de tiro. Pola zona do Muíño Novo tamén se achaban
buracos e houbo, ao parecer, actividade mineira en pequena
escala por gran parte da parroquia, polo que hai que ter moito
coidado onde se poñen os pés de non seguires un camiño
sinalado. No río de Landeiras, por enriba de Bealo, houbo tamén
algo de estaño. No Monte dos Seixiños Brancos, existiu unha
fochanca alongada semellante a unha corredoira, agora tapada.
Informantes: Manuel González Resúa, 65 anos, San Ramón de
Bealo; José Romero Fernández; José Mª Gestoso Fernández; Josefa
Rivadulla; José España Lorenzo e Francisco Pena Calvar, párroco
do lugar.
Extracto do libro Introdución á minería no Barbanza, Asociación “O
Faiado-2”, Cámara Oficial Mineira de Galicia, 2008.

MECKY MACEIRAS RODRÍGUEZ
A Pobra do Caramiñal. 1972
Comeza na Fotografía no ano 2012,
acudindo a diferentes talleres:
Iniciación, Narración, Photoshop…
No 2013 participa na Exposición
colectiva Novex9 que percorre
diferentes lugares do Barbanza.
É unha das socias fundadoras da A. F.
Ollo de Peixe, con sede no Barbanza.

Segue formándose acudindo a
diversos talleres de fotografía: Cámara
Estonopeica, taller de Elaboración
dun proxecto e a súa edición,
laboratorio en B/N e revelado,
fotografía co teléfono móbil …
No 2014 participa na exposición
colectiva “Territorios”, no Grove, que
entra dentro do programa do Outono
Fotográfico.

Participa tamén na exposición de
BarbantiaRte, no Museo de Artes no
mesmo ano 2014.
Actualmente, está inmersa en varios
proxectos fotográficos de índole
persoal e de autor.

Autorretrato
Fotografía dixital. 70x50 cm. 2015

MARÍA MAGÁN LAMPÓN
Boiro. 1983
www.ladoce.net
Doutora en Belas Artes pola
Universidade de Vigo, actualmente
é directora da galería / academia
formativa “la doce”. Fundadora
e membro de L.I.B.A. colectivo,
defínese como artista plástica e
visual de carácter interdisciplinar,
interesada na xestión e produción
de contidos artístico-culturais. Entre
as súas exposicións e participacións

destacan: o ciclo de videocreación
coa peza “Espacio íntimo”, no Centro
Galego de Arte Contemporánea
de Santiago de Compostela, 2006;
Pioneiros da Videocreación en Galicia
nos anos 80, no MACUF, 2006; a
exposición individual “Tactilidades”,
no Centro Social de Boiro, 2008; a
instalación multimedia “Desexa,
pensa e pestanexa”, en LABoral,

Centro de Arte e creación industrial,
Xixón, 2009; a exposición colectiva
“Estratexias urbanas deslocalizadas”,
na Casa Galega da Cultura de Vigo,
2009; a realización de performance
“perforesearches” e “BEliba”, na
Fundación de Serralves, Oporto, 2009
e 2010; ou a exposición “Star System”,
na Sala Alterarte, en Ourense, 2010.

Pasou un moucho sobre a miña fronte
Acrílico, aplicación teas, abelorios e costura sobre arpillería. 200x100 cm. 2011

AURORA
MARCO

Doutora en Filosofía e Letras,
catedrática de Didáctica da Lingua
e a Literatura Galega, impartiu
docencia na Faculdade de Ciencias
da Educación da Universidade
de Santiago até 2014, data da
súa xubilación. No campo da
investigación, é autora dunha vintena
de libros, e de máis de cen artigos
publicados en revistas especializadas
e en actas de encontros científicos.
Editora de varios volumes e
colaboradora de numerosas obras

colectivas, entre os seus libros
salientan: Ramón Otero Pedrayo.
Teatro Ignorado (1988); Foula e Ronsel.
Os anos xuvenís de Carvalho Calero
(1992); As Precursoras. Achegas para
o estudo da escrita feminina (1993);
Mulleres e educación en Galiza.
Vidas de mestras (2002); Avilés de
Taramancos. Un francotirador da
fermosura (2003); Ramiro Paz Carbajal.
Unha vida segada pola barbarie (2003);
Áurea Lorenzo Abeijón. Queixas,
edición e introdución de A. Marco

(2004); Dicionario de mulleres galegas.
Das orixes a 1975 (2007); Mulleres na
guerrilla antifranquista galega (2011),
Teresa Alvajar López. Memorias dunha
republicana, edición, tradución,
introdución e notas de A. Marco (2012).
Entre os moitos premios que recibiu
están o Premio Extraordinario de
licenciatura (1970) e o IV Premio
Mulleres en Acción, polo traballo
de recuperación e visibilización das
mulleres galegas (2015).

“A Redeira”, de Marilar Aleixandre
Neste derradeiro texto que se comenta, “A Redeira” (1999),
a autora vai máis alá: os anos en que teceu arreo no tear
dos soños, foron tamén anos de busca, de procura, na
soedade e no silencio da noite, para encontrar o camiño
cara a un mellor coñecemento de si propia e do seu
destino. O relato iníciase in media res: non lle interesa
á autora a historia canónica, ben coñecida, só o motivo
do tear e o acto de tecer, e as personaxes innominadas
dos pretendentes, as criadas e Odiseo, nomeado nunha
única pasaxe. Tampouco aparece o nome de Penélope,
convertida no texto nunha redeira, que devén en
protagonista.
Transcorreran máis de dez anos desde que finalizou
a guerra. Penélope seguía pechada no seu cuarto con
aquel labor interminábel, mesturando o liño coa seda,
creando novas tramas que pola noite destecía. E, ao
tempo, armaba a súa rede liberadora. Non traballaba de
forma mecánica porque en cada ir e vir da lanzadeira
de almafí ían nacendo novos debuxos: golfiños azuis,
ourizos púrpura, monstros descoñecidos, composicións
diversas trazadas con primor que en nada lembraban as
do día anterior. E mentres finxía agardar a volta de Ulises
–acudindo, aburada, ao peirao cada vez que chegaba un
barco–, a redeira, viúva de vivo, na súa ardencia creativa,
urdiu unha nova estratexia, oculta ás olladas dos que a
rodeaban. Con agullas de ferro, con sete agullas de ferro e
un fío finísimo, tan forte que podería amarrar un tiburón,
avanzaba cada noite na elaboración do instrumento que
estaba a construír: unha rede tecida cos fíos da liberdade.
Era un traballo que aprendera da avoa redeira –figura

que suxire a tradición e a modernidade–, un aparello
que realizaba coa sabedoría herdada da súa ancestra
(xenealoxía feminina). Así, á volta de Odiseo, o destemido
viaxeiro enredado en batallas e amores, aconteceu a
escena da morte dos pretendentes e das criadas. Unha
vez limpo o salón de sangue, Odiseo reclamouna para ir
ao leito. Só entón apareceu a rede para o envolver, para
o atrapar, e foi xustamente nese instante, na soedade da
noite, cando a redeira navigante, cansa xa de tanta espera,
iniciou unha nova singradura co seu can Argos polo mar
da liberdade. Nunca se soubo que foi dela e cara a onde
puxo rumbo. Unha viaxe mental –madurada durante
moito tempo– e física.
A redeira-Penélope de Aleixandre, coma a das outras
escritoras analisadas, subverte a versión tópica do
arquetipo de muller fiel e abnegada que agarda por Ulises/
Odiseo, o heroe homérico que abandonou a placidez da illa
pola aventura, o combate, a competitividade, a posesión,
o triunfo. Trátase dunha Penélope que supera outros
modelos precedentes na súa tentativa, e logro, de desvelar
outra cara oculta deste mito intemporal, encorsetado por
patróns patriarcais. Unha Penélope que, para construír a
súa identidade, precisa o facer porque o ser e o estar non
abondan. Un tránsito feminino que proxecta unha nova
construción identitaria.
Fragmento traducido ao galego do capítulo “La construcción
de la identidad femenina a través de las reescrituras de los
mitos clásicos. El mito de Penélope”, en Identidad y ciudadanía.
Reflexiones sobre la construcción de identidades (Barcelona, 2008).

VANESA
MARIÑO
Rianxo

Nada en Rianxo, mostrou un
temperán interese pola fotografía que
a levou a cursar estudos de Imaxe e
Son. O verme do espectáculo levouna
a traballar detrás das cámaras nunha
serie de destacadas producións para

a TVG; asemade, realizou estudos
de Xoiaría Artística. Este contacto
co mundo artístico encamiñouna a
cursar Historia da Arte e a involucrarse
no mundo da Arqueoloxía, no que, a
día de hoxe, aínda continúa.

Guimarães
Fotografía dixital. 41x27,5 cm. 2014

ESPERANZA
MARIÑO
DAVILA

É Catedrática no Ensino Secundario.
Investigadora, ten publicado artigos
de crítica literaria nas revistas Festa
da palabra silenciada, Grial, Revista de
estudos rosalianos, Barbantia, Estudos
de comunicación, Revista de lenguas y
literaturas catalana, gallega y vasca da
UNED etc. Prologou dúas obras: a edición
da novela Da emigración, do pobrense
A. Paz Míguez, e mais o poemario de C.
Veiguela A Vida Sempre e Sobre Todo.
Tamén escribiu o ´Dicionario´ María
Mariño e o ´Dicionario´Uxío Novoneyra.

Membro de varias asociacións culturais,
é conferenciante, e participou como
relatora en múltiples congresos e
xornadas dentro e fóra de Galiza. Durante
os anos noventa foi a representante
galega na Fédération Européenne des
Maisons de Pays (na defensa das linguas
e culturas minorizadas de Europa).
Da relación biográfica con Asturias
naceu a colaboración nas revistas Lletres
Asturianes e Lliteratura, un caso insólito
en Galiza polo de agora. Traduciu dúas

obras de Xuan Bello: Historia universal de
Paniceiros, e Os nomes da terra.
En canto á creación, escribiu relatos breves nas
revistas O Espello e Pontigo; ademais colabora
con regularidade en Dorna. Ten participado
nos volumes colectivos Homenaxe a Uxío
Novoneyra, Coroa literaria para Roberto Blanco
Torres contra a súa morte, e Homenaxe dos
poetas galegos a Federico García Lorca contra a
súa morte.

Rosa, rosae
Esperanza Mariño Davila
CAMIÑO de Pacios do Señor
nembranembrando naquil antigo amor.
Pisando o chan solidamente pétreo das antigas rúas
na xentil cidade, sempre dou en revivir o sobrio
á vez que glorioso lustro estudiantil. As pegadas
entrañables da vella Facultade, si, pero máis que
nada, Milca, o alfa e o omega, principio e fin. Ela, á
que asocio -sen remedio- os versos courelaos do meu
poeta preferido.
Nun outono sereo, o primeiro día de clase resultara
un tanto anódino. Eu, tímido e introvertido como
de costume, nunha das primeiras longas filas
de asentos escoitaba, amoreado entre os novos
compañeiros. Por fortuna, a risoña Milca comezou a
falarnos ao taciturno veciño de mesa e a min; desde
o primeiro intre, fascináronme os chispeantes ollos
verdes naquel albísimo rostro, enmarcado por unha
ondulada e mesta cabeleira escura.
-Que tal, non sodes de aquí, verdade?
Picheleira ela, convidoume ao pouco a pasear pola
zona monumental máis próxima. Así, recordo con
alegría a feiticeira Praza do Toural; os canos da fonte

a deitaren auga constantemente e o maxestoso Pazo
de Bendaña, co eterno Atlas cangado con todo o peso
do mundo e reconvertido a nivel popular mediante
unha pícara lenda.
-A primeira vez que pase unha moza virxe por
diante, vai pousar a bóla.
(Incógnito o caso das rapazas no meu podería
xurarse, sen medo, que acabara de saír do ventre da
miña nai).
A espontaneidade vital de Milca facíaa laretar
sen trégola, cantar e case bailotear por baixo dos
soportais, entre a informe masa gris de camiñantes.
El negro más cumbachero
que conocí en La Habana (…).
Ay mamá Inés, ay mamá Inés,
todos los negros tomamos café.
Para Vigo me voy,
mi negra dime adiós.

Pronto cambiariamos a calidez tropical pola movida
apoteósica dos oitenta, atrapados no seu contaxioso
dinamismo e rotundas ganas de vivir. Entrementres,
o Estado lograra sobrevivir o Golpe do militar Tejero

e o clamor popular devecía entusiasmado polo
Cambio.
Coa chegada do ascético inverno, minguaran as
saídas e demorada conversa xuvenil para nos
mergullar en onerosas traducións da Germania
do historiador Tácito, dabondo máis escuro que
a familiar narración bélica de César coa Gallia est
omnis divisa in partes tres, (…). Tamén nas deliciosas
e múltiples lecturas de obras literarias xunto con
algún que outro ensaio e por suposto chaparmos nos
apuntamentos, velis nolis, os nervios a flor de pel. De
contado, presentouse a húmida e cálida primavera e
xa no verán, tras os últimos parciais, despedímonos
coa doce promesa de escribirnos con fidelidade.
Donos por fin do tempo, as vacacións diluíanse en
charlas na cafetería coa xente de sempre, saborosa
lectura, algo de cine e dilatados paseos á beiriña do
mar ou do río. Sen faltar, como non, emocionantes
concertos nos estadios de fútbol. Ao igual que na
canción de moda de Mecano “Me colé en una fiesta”,
non outra cousa era o bendito verán.
Xa de volta no segundo curso, perante a ledicia do
reencontro, sentamos xuntos. Aínda rodeados por
diversos amigos, a nosa camaradería converteuse en
proverbial; porque a degoirada presencia combatía
con vigor o glacial bafo da soidade, lonxe da familia
e do refuxio no lar, o seu espontáneo riso chegaba a

extinguir as sombras. O latín contribuíu de novo a
xunguirnos, reunidos na pequecha biblioteca para
comparar, corrixir e, nalgún caso, copiar a respectiva
tradución. Precisamente, nunca esquecerei o xocoso
-e vulgar- epigrama do satírico Marcial no derradeiro
e decisivo exame, todo un moralizante compendio
sobre o que moitos entenden por amizade.
Cedere de nostris nulli te dicis amicis:
sed, sit ut hoc uerum, quid, rogo, Crispe, facis?
Mutua cum peterem sestertia quinque, negasti,
non caperet nummos cum grauis arca tuos.
Quando fabae nobis modium farrisue dedisti,
cum tua Niliacus rura colonus aret?
quando breuis gelidae missa est toga tempore brumae?
argenti uenit quando selibra mihi?
Nil aliud uideo quo te credamus amicum
quam quod me coram pedere, Crispe, soles.
Afirmas non me apreciar menos que ningún dos nosos
amigos:
pero, para que sexa isto verdade, pregunto, que fas,
Crispo?
Cando che pedín cinco mil sestercios, denegaches,
non cabendo máis cartos na túa pesada arca.
Cando un modio de fabas ou trigo me doaches,
arando para ti un caseiro nilótico?
Cando no tempo das xélidas brumas unha toga cativa?
Cando me chegou de prata media libra?
Non vexo outra razón para te crermos amigo
que o feito de peideares diante miña, Crispo.

Naquel segundo estío pleno de esperanzas, eu
cravaba os ollos en soidade, coma sempre, na
comprimida e carismática letra da última carta,
que paradoxalmente me fixera escachar de riso
ao comentar a infausta cualificación atopada na
papeleta de Milca, fronte ao meu aprobado (as miñas
notas eran sempre máis brillantes). Carta que sen
pretendelo coroara a poética mensaxe.
“resumindo, pode dicirse que aquel non me foi vento
nada favorable.”

Mentres ela descansaba preto do mar, do belísimo e
bravío Cantábrico de area fina e auga verdiazulada,
eu asentábame na metrópole de Auria cas
duns parentes. Á fresca, coa única compaña do
manso canciño caseiro, sentaba preto das Burgas
aproveitando para reler de vagar as vibradoras,
curiosamente tamén, longas cartas, e mirar despois
o monumento coa inscrición romana da ofrenda
ás ninfas daquelas augas inmortalizada pola dona
Calpurnia Abana… Terra adentro, fantaseaba coa
súa branca palidez, só debilmente matizada no verán
segundo propia confesión en tanto cantaruxaba a
lúdica “Maquíllate” como faciamos xuntos antano,
a inquietante “Perlas ensangrentadas” de Alaska y
Dinarama ou a conmovedora “Quiero ser una Rock
and Roll Star” de Loquillo y Los Trogloditas.

En terceiro tiven a constatación do namoro que ía
notando tempo atrás. A vitalidade contaxiosa de
Milca, a súa esvelteza, a firmeza do cumprido seo,
todo me facía sentir vulnerable. Eu era un mozo
alto, nin gordo nin fraco; aínda asegurando algúns
que roxiño, máis ben acastañado, en fin, normal. Ela
era exótica, distinta a todas e dobremente atractiva.
Tanto tiña, non era máis que unha nobre amizade;
pusilánime torturado, nunca me atrevería a ir máis
alá posto que non parecía preocuparlle ren.
Ademais do curso en si, reafirmei o compromiso
político e social. Sobre o panorama internacional
enleado na Segunda Guerra Fría pairaba a ameaza
dun hipotético conflito nuclear; emblemática pois
resultou a filosófica pregunta de Polanski y El Ardor:
“¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la
URSS?”. No paso de ecuador da carreira, continuamos
próximos (pero non demasiado).
Aquel verán puiden viaxar bastante, estreando con
ilusión o medio aéreo. Así e todo, o maior pracer
consistía en seguir recibindo cartas; nun honroso
segundo plano, bailar e entoar, desafinando, as miñas
cancións favoritas: “La estatua del jardín botánico” de
Radio Futura e “Groenlandia” dos Zombies, que me
lembraba unha moza morena e leda e a decisión que
eu nunca sería quen de tomar.

Todas las secuencias
Han llegado a su conclusión
El tiempo no puede esperar
Atravesaré el mundo
Y volando llegaré
Hasta el espacio exterior
Y yo te buscaré en Groenlandia
En Perú, en el Tíbet
En Japón, en la Isla de Pascua
Y yo te buscaré en las selvas de Borneo
En los cráteres del mar
De los anillos de Saturno
Cruzando amplios mares
Escalando altas montañas
Defendiendo los glaciares
A través de desiertos
Las junglas y los bosques
Quizás te encuentre alguna vez
Y yo te buscaré en Groenlandia (…).

En cuarto, outra volta coa lingua nai no interesante
desenvolvemento vulgar ou, segundo as correccións
do Appendix Probi:
vernaculus non vernaclus.

articulus non articlus.
baculus non vaclus.
angulus non anglus. (…)
E o final. Coma no estudiado teatro clásico, a regra
das tres unidades: formulación, nó e desenlace.
Empezou a saír cun peludo rockeiro (Deus, bastante
máis feo ca min!). A tarde en que a saudei na Praza
de Cervantes, diante da Fonte, riseiros e collidos da
man, aparentaba cordialidade e firmeza para saír
de alí estremecido e coa suor escorregándome polas
tempas. (O meu apoucamento serviume ao menos
para non sentir nin traidores celos nin empezoñado
resentimento. Acontecera así e xa estaba, nin
sequera tentei loitar, para que).
O mundo seguía convulso, desta volta o
enfrontamento cinguíase ao fanatismo musulmán;
cunha boa dose de retranca, Siniestro Total chegou
a manifestala na celebérrima canción “¡Ayatollah
no me toques la pirola!”. Moi preocupados pero
no aspecto sexual amosábanse os tamén vigueses
Semen Up con “Lo estás haciendo muy bien”.
Liña transgresora e provocadora continuada na
cinematografía por un xove Almodóvar; coa estrea
de “Matador” a movida parecía alcanzar o cénit.
Rematada a licenciatura cun boísimo expediente
pola miña parte e sen pena nin gloria pola súa -igual
que en antigo tempo-, a despedida definitiva. Aínda

amigos, a relación arrefriara paseniñamente. Todo se
conxurara en contra nosa: a falta de tempo durante o
agobiante estudo, novas amizades, outros intereses,…
Claro, claro.
Un colega de ambos fálame algunha vez dela. Casara
de xeito puramente convencional, non co músico,
senón con alguén máis común. Tivera fillos. No
nacemento da primoxénita, a comezos dun de tantos
cursos, seica preguntara espontaneamente o santoral
para a pequena, Rosiña. (Comprobando a posteriori
o calendario vin que, en efecto, o catro de setembro
celebran o santo Bárbara, Moisés, Rosa, Rosalía).
Cando fantaseaba nunha criatura de meu –sempre
filla e nunca varón, unha rareza-, tiña pensado
algúns preciosos nomes pertencentes á propia
cultura e procurado con ansia a tradución: Flavia
(loira), Melina (doce), Lavinia (a mitolóxica filla do rei
Latino, muller de Eneas).
E Milca, chegaría a coñecer o Amor? Sentiría
verdadeiramente o gozo da maternidade ou máis ben
se perpetuaría conforme a extraordinaria máxima
das persoas tradicionalmente sensatas?
-Es que ya tenía una edá.
Recén nacido o século, o humanismo segue a
perpetuar o declive nunha sociedade acomodaticia
e culturalmente eivada, téndose manifestado o

progreso mediante a fría máscara da tecnoloxía
informática e o compulsivo emprego do teléfono
móbil, só.
Certo día en que subín á vella e amada cidade funa
atopar baixo un dos soportais da Rúa do Vilar, sen ser
visto, solitario. El tíñalle botado o brazo polo lombo,
ela –asombrosamente miúda para matrona- parecía,
fráxil e seria, deixarse levar, nun inexistente diálogo.
Aquela longa e alborotada melena negra, talvez
canosa xa, aqueles ollos glaucos na distancia, ai,… (De
repente sentín os ecos de Nacha Pop con “La chica de
ayer”, á par dunha docísima melancolía). Pero sobre
todo, nesta ocasión fixeime nel. Corentón de bandullo
incipiente e calvicie considerable, semellaba a todas
luces, si, un tipo vulgar.

ENCARNA
MÉNDEZ
HIDALGO
Casada e cun fillo, nace en Orgiva (Granada).
A finais dos sesenta trasládase coa familia a
Cataluña onde cursa estudos de maxisterio na
Universidade Autónoma de Barcelona. Empeza
o seu labor como docente na localidade de Sant
Pere de Ribas, continuando en Vilanova i la Geltrú
e Cubelles, todas elas da provincia de Barcelona.
Continúa a súa carreira laboral en Galicia: na Illa de
Arousa e Serra de Outes. Na actualidade encóntrase
traballando en Noia.
Iníciase, tanto na arte do gravado como de pintura
ao óleo nos talleres do Liceo de Noia na década
dos noventa, participando en concursos dentro e
fóra de Galicia, así como en exposicións colectivas.
Ten recibido varios premios e recoñecementos ao
seu labor.
Asiste anualmente aos seminarios sobre arte
impartidos polo CEGAC, e durante dous cursos asiste
á Escola de Arte e Oficios de Santiago de Compostela
para instruírse na arte de pintura de esmalte.

Sen título
Gravado augaforte (monotipo). 47x47 cm. 2015

MÓNICA PAULA
MONTERO
PARCERO
Santiago de
Compostela. 1964

Licenciada en Filoloxía hispánica pola
Universidade de Santiago, é profesora de
Ensino Secundario no IES Leliadoura de
Ribeira desde 1995, onde exerce a docencia
na actualidade.
A súa afección polas artes plásticas vén de
moi lonxe. Compatibilizou os seus estudos
na universidade con diversos cursos de
pintura, debuxo e modelado na Escola de
Artes e Oficios Mestre Mateo de Santiago,

continuando posteriormente a súa
formación de maneira autodidacta.
Nos últimos anos retomou esta actividade
con máis forza, participando en diversos
cursos relacionados coa expresión plástica.
O mar é a temática das últimas mostras
nas que participou, e a colaxe a técnica
preferida desta autora, pero tamén a
escultura e a ilustración.

Realizou diversas exposicións tanto
individuais como colectivas por todo o
territorio galego.
Colaboracións esporádicas coa Revista
dixital Palavra Comum, como ilustradora,
así como con escritores como Raquel
Miragaia, Ramón Blanco ou François Davo,
no deseño da capa do seu último libro.

Mouras de romaría
Vidro, pasta de papel, metal, pintura acrílica, e outros materiais de refugallo. 2014-2015

Mª PILAR
MORALES

Premios:
Alumna do Taller de gravado, Alfonso
Costa, da Sociedade Liceo de Noia,
dende o ano 2007.
Participa en varias exposicións colectivas
cos seus compañeiros do taller por
diversas localidades de Galicia.

-XV Curso de gravado. Premio
Sargadelos. Barbanza. Ano 2010.
-Premio Caixa Galicia. XIV Curso de
Gravado. Ano 2009.
-Premio Sementeira 2008. Curso de
gravado Liceo de Noia.

Porta da peregrina
Gravado, augaforte sobre prancha de zinc. 28x38 cm. 2010

NERU HERREROS
Boiro
http://neruherreros.carbonmade.com/
coloreaneru@gmail.com
Realiza o Bacharelato artístico na
Escola de Arte Mariano Timón, de
Palencia, e estudos de volume co
escultor Luis Alonso Muñoz en 1998.
En 2006, Licenciatura en Belas Artes
pola Universidade de Vigo. Nos anos
seguintes Programa de doutoramento,
Modos de coñecemento na práctica
artística contemporánea, na Facultade
de Belas Artes de Pontevedra, e o
Curso de Aptitude Pedagóxica na

Universidade de Vigo. En 2008, Diploma
de Estudos Avanzados co título Silencio
ante la naturaleza, na Facultade
de Belas Artes de Pontevedra, con
cualificación de sobresaliente. No ano
2011 inicia a tese de doutoramento,
Consideraciones de arte en relación a la
naturaleza salvaje. Algunas estrategias
creativas contemporáneas vinculadas
con las materias vivas, na Facultade
de Belas Artes de Pontevedra. En

2014, Curso de Xilografía do Mestrado
de Obra Gráfica do Centro Internacional
da Estampa Contemporánea (CIEC),
Betanzos, A Coruña e, en 2015, Programa
de formación en terapia Gestalt, na Escola
Guibor de Santiago de Compostela.
Dende 2001 ata a actualidade leva
realizado exposicións en distintos centros
de Galicia e España, tanto individuais
como colectivas.

Matrioska xerminadora
Técnica mixta sobre táboas. 92x92 cm. 2015

VICTORIA
OSÉS
SÁNCHEZ
Natural de Lugo, estudou bacharelato en Salamanca, e
Xeografía, Historia e Arte na Universidade Complutense
de Madrid.
Profesora de bacharelato por oposición en Santa Cruz
de Tenerife, Madrid e Santiago de Compostela, onde
realiza cursos monográficos de esmalte na Escola
Mestre Mateo, de vidreiras na USC, e de gravado no
taller de Alfonso Costa, do Liceo de Noia.
Participa en varias exposicións colectivas nos Hoteis
Araguaney e A. C. do Carme, no Museo de Gravado de
Artes, en Ribeira, Casa da Cultura de Boiro, e de Burela,
e individual no Náutico de Portosín.
As súas obras “Barco no Porto de Nova York” e “A
Catedral de Santiago” están catalogadas na Calcografía
Nacional.
A Biblioteca Nacional posúe unha carpeta de “Estampas
de Galicia” (8 estampas, 10 gravados e 7 retratos).
Traballa o óleo, pastel, carbón, gravado e esmalte.

O guerreiro de Verrocchio
Gravado. 28x37,7 cm. 2012

MARIAN PAREDES VILLARONGA
Santiago de Compostela
Marian Paredes Villaronga, que se define
“muller antes que artista”, atrévese
con todas as disciplinas: pintura,
debuxo, colaxe, escultura... ousadía
que quizais lle contaxie o contacto coa
espontaneidade e inxenuidade dos
nenos, pois a súa actividade como
docente así llo fai doado.
Segundo ela mesma nos indica, a súa
obra é fiel reflexo da feminidade e a

tenrura que transmite a quen contempla
os seus traballos.
Marian é natural de Santiago, mais foi
Porto do Son, o seu pobo adoptivo,
onde reside dende hai case vinte anos.
Un lugar que se manifestou coma o
marco idóneo para desenvolver a súa
creatividade e poder mostrar os seus
primeiros traballos. En 1998, o Centro
de Interpretación do Castro de Baroña

acolleu a súa primeira exposición,
percorrendo posteriormente outros
concellos do Barbanza, así como Ames
e Santiago de Compostela en anos
sucesivos, ata a derradeira, en agosto
do 2010, onde nos convida a “acariñar”
as súas obras, na que é a súa primeira
exposición de escultura, na Casa da
Cultura de Portosín.

Maternidade
Escaiola de protésico, pintada con acrílico negro e unha pátina de plombaxina. 2011

MARÍA JOSÉ PAZ, “MARALLA”
Corrubedo
Dende o ano 1981, vén realizando
continuamente exposicións colectivas
e individuais por diferentes salas de
arte. Foi seleccionada e finalista en
varios concursos de pintura, nos que
lle outorgaron diversos premios.
Nos seus comezos, dedicouse á
cerámica, ao esmalte ao forno e á
pintura figurativa e paisaxística. Fixo
tamén gravado. Pero foi avanzando
cara ao abstracto, con cadros

cargados de textura á que daba a
meirande importancia. Máis tarde,
entusiasmouse coa Pop art e a pintura
publicitaria. Regresou ao realismo,
sen deixar nunca a abstracción,
e nestes últimos anos, pintou,
sobre todo, reproducións de obras
clásicas: A Gioconda, de Leonardo
da Vinci, A Primavera, de Boticcelli...
Actualmente está a reproducir O
nacemento de Venus, de Bouguereau.
Simultaneamente, alterna coa

pintura abstracta, xa que os seus
verdadeiros obxectivos van na liña do
expresionismo abstracto americano
dos anos 50, nas súas diferentes
versións: Pollock, Rothko,..., ademais
da arte cinética.
Segundo o crítico e escritor Antonio
Piñeiro: “A liña do seu traballo medra
no admirable”.

Un cadro vermello
Óleo sobre lenzo engurrado. 168x174 cm. 2008

MARTA
PEDROSA
AGRA
Outes. 1980

Dende cativa exercita a escritura
e a voz poética, chegando a
participar en revistas literarias
como A Caramuxa, do desaparecido
colectivo literario “Sacou”, ou
na presente Casa da Gramática.
Publica tamén co colectivo "A Porta
Verde do Sétimo Andar".

Está na web en:
asescollaselectivas@blogaliza.org,
no caderno persoal:
cartasnafenda@blogpost.com.
Colabora xunto co poeta
Manuel L. Rodríguez en:
quilometro89@blogspot.com.

“EX CALCE LIBERATUS“
(Estou pensando... Estou furando un lugar no Universo cada vez que ti me miras)

Todo o que teño para dar
son eu

Que o disfrute disto non sexa alleo
a man nin o peito

Todo o que dou
ten peso

Que os teus ollos queiran verme
en ausencia de Todo
o que esperas.

Todo o que verás
é o que o teu corazón
poida ver
Aquí hai un deserto
cheo de marabillas
Non te esquezas que as paisaxes
que máis rápido mutan
somos nós

Que todo pasa
e os feitos do Amor
quedan.

SOLEDAD PENALTA
Noia
http://soledadpenalta.com/
Escultora desde o ano 1972.
Formación especial: 1986. Bolseira en
Faenza, Italia. 1989-1991, Studio Art
University of Minnesota. USA.
Exposicións destacadas: 2015,
Centro de Arte Marcos Valcárcel da
Deputación de Ourense. 2014, Galería
Bus Station, Santiago. 2014, Museo
Provincial de Lugo. 2014, Salón

D’Automne International, Sao Paulo,
Brasil. 2013, The National Art Center,
Tokio. Japón. 2012, HIVERNALES DE
PARIS-EST, MONTREUIl. 2012, Salón
d’Automne en Israël, à Tel Aviv. 2011,
Biennale Internazionale Dell’Arte
Contemporánea. Florencia, Italia.
2011, Momna Lisa Galery, París. 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, Salón D´Automme. París. 2006,

Galería José Lorenzo Santiago. 2000, 2008
e 2014, Galería Pardo Bazán, A Coruña.
2000, Casa da Parra. Santiago. 1999, Bienal
Vilanova da Cerveira. Portugal. 1997,
Universidad de Málaga, Casa Picasso. 1990,
Art Center U of Minnesota, USA.
Esculturas en Museos 10, Coleccións
estranxeiras 11, Grandes OBRAS AO AIRE
LIBRE.

Palabras precisas para acender un lume
Aceiro CorTen. 2013

MARÍA JOSÉ PUENTE VÁZQUEZ
A Coruña. 1971
De formación autodidacta, realiza
pinturas principalmente ao óleo,
aínda que tamén lle gusta traballar
con outro tipo de técnicas, dende
hai aproximadamente uns vinte e
cinco anos; o que compaxina coa
realización de cursos e talleres de
pintura para nenos e adultos en
distintos lugares.

Realizou varias exposicións colectivas,
e tamén colaborou na publicación
de Voces na materia da Asociación
Barbantia e no catálogo de Novos
creadores do Barbanza.
Entre algún dos recoñecementos que
obtivo destacar o primeiro premio
no “I Concurso de pintura ó aire libre
de Sanxenxo”, 2014, ou o terceiro

premio recibido na “IV edición do
concurso de pintura rápida ó aire
libre “A pintar en Cangas”. Tamén
destacar a participación en distintos
anos no concurso da “Cámara Mineira
de Galicia”, e outros moitos destas
mesmas características, por distintas
poboacións de Galicia.

A Meca
Óleo sobre lenzo. 116x89 cm. 2015

MINIA
REGOS
SANZ
http://minia---main.blogspot.com.es

Realiza os estudos da Licenciatura
de Belas Artes en Pontevedra,
especializándose e completando
con posterioridade a súa
formación cos Mestrados de Libro
Ilustrado e Animación Audiovisual,
así coma co de Formación para o
Profesorado, pola Universidade
de Vigo. Dende que acada a
Licenciatura, comeza a realizar
diversos encargos editoriais

coma ilustradora de literatura
infantil e xuvenil, ao tempo
que continúa con proxectos
artísticos, tanto individuais
coma colectivos.
Toma parte do proxecto Turismo
de Tapas, que se desenvolve no
Barbanza en 2009, así coma
de Muro Público, en 2011, na
Coruña, e, máis recentemente,

do Festival Internacional de Arte na Rúa Desordes Creativas 2014, en Ordes.
Na súa bibliografía atopamos os seguintes
títulos como Kafka e a boneca viaxeira,
Jordi Sierra I Fabra (ed. Galaxiañ, 2009) e
Cantigas para soñar, Ana Mª Fernández
(ed. Embroa, 2015), entre outros moitos.
Imparte obradoiros para a xuventude en
centros de toda Galicia.

Arróupame os ollos
Lapis grafito sobre papel. 21x29,7 cm. 2014

LOLI REGUEIRA
1987
+ web camilleowens.tumblr.com
+ fb Camille

Licenciada en Belas Artes.
Máster en Dirección de Arte
Publicitaria.
Dirección en Arte Barbanza (webblog sobre a actualidade artística
da comarca do Barbanza).
Comisariado en exposicións
colectivas como: Arte Barbanza
1980, con artistas que viven ou
traballan na comarca –José
Caamaño, Manu Mimé, Paulova e
Isabel Rivas entre Outros–, Auditorio
Municipal de Ribeira (2012).
Exposicións recentes como El
paisaje contemporáneo, colectiva
realizada no Colectivo La Salita,

Gijón (2015) ou Paisaxe con
neve (inda que aquí nunca
neva), Galería La doce, Boiro
(2015).
Participación recente en
convivencias artísticas
como II Encontro de Artistas
Novos Cidade da Cultura
de Galicia, Santiago de
Compostela (2012 ) e
organización en I Artists
Upstairs, Conversacións sobre
a arte e os seus motores, no I
Creaturas Showroom, Centro
Social de Boiro (2013).
Colaboración co colectivo
artístico Acción Barbanza.

Espazo 8. Fugas ao norde
Colección Privada. Acrílico sobre táboa. 70 x 70 cm. 2012

SOFÍA REGUEIRA
GÓMEZ
Boiro
www.sofiaregueira.com
www.facebook.com/Sofia-Regueira-Artista-plástica
Dende moi pequena manifesta
inquietudes artísticas e comeza
a asistir a diferentes clases de
debuxo e pintura.
En 1995 ingresa no estudio do pintor
realista Raúl Gil Burés (Rianxo).
Alí permanecerá ata 2007, inda
que facendo unha paréntese para
cursar os estudos correspondentes
á Licenciatura en Veterinaria. Neste
percorrido, adquire unha grande
aprendizaxe nas distintas técnicas
pictóricas (óleo, acrílico, acuarela,
carbón, etc ).
Unha vez concluída a licenciatura,
da un xiro na súa orientación
laboral, e vólcase en diversos
cursos e seminarios de debuxo,
pintura, deseño gráfico, técnicas
de estampaxe con grandes

profesionais, tales
que: Omar Kessel
e Jesús Nuñez
(Fundación CIEC),
Alfonso Costa Beiro e
Antoñeta Castro (Liceo
Noia), etc.
En 2010 decide cursar
estudos de Belas
Artes na Facultade de
Pontevedra, finalizando
os mesmos en 2014.
Na actualidade,
afincada en Santiago
de Compostela,
desenvolve a súa
actividade profesional
no campo das Artes
plásticas.

Daturas
Óleo sobre lenzo. 55 x 46 cm. 2003

ISABEL REI SAMARTIM
1973
Nasce na Estrada (Galiza). Titula-se no
Conservatório Superior de Música da
Crunha, na especialidade de Guitarra.
Estuda com os maestros David Russell,
Thomas Müller-Pering (Hochschule für
Musik «Franz Listz» Weimar. Alemanha) e
com outr@s grandes intérpretes. Como
guitarrista obtém prémios em diversos
concursos da Espanha e da Itália. É
convidada a festivais na Itália, Galiza
e Portugal. Estreou obras de vários
compositores e realizou concertos em
diversos países europeus e o Brasil.

Trabalha como professora funcionária
no Conservatório Profissional de
Música de Santiago de Compostela,
atividade que combina com os seus
recitais e a elaboração da sua tese de
doutoramento sobre a música galega
para guitarra. Publicou o Cancioneiro
de Marcial Valladares “Ayes de mi país”
junto com José Luís do Pico Orjais
(Dos Acordes, 2010); Suite Rianjeira
(Barbantia, 2010); Suite Céltica (Atas
do Congresso Os Celtas da Europa
Atlântica, Narão 2011); Proel e o Galo.

Poesia e Prosa Galega Completa de
Luís G. Amado Carvalho (Edições
da Galiza, 2012). Em 2014 lança o
disco A Viola no Século XIX: Música
de Salão na Madeira, patrocinado
pelo Governo Regional da Madeira.
Participa regularmente em encontros
portugueses de relacionamento
com Galiza como o Congresso
da Cidadania Lusófona (Lisboa),
o Festival da Cultura Lusófona
(Portalegre) ou o Munda Lusófono
(Montemor-o-Velho).

José Luís do Pico o rJais

barbantia

barbantia

a s uite rianJeira de isabeL r ei sanmartim

SUITE RIANJEIRA
Isabel Rei Sanmartim
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Máís en:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8559525/Barbantia_Suite%20Rianjeira.pdf



ISABEL REY SASTRE
Santiago de Compostela. 1973
Licenciada en Belas Artes, especialidade en
pintura, pola Universidade de Vigo (1991-1996).
Diplomada pola Escola Superior de
Conservación e Restauración de Bens
Culturais de Galicia. Pontevedra, (1994-1997).
Especialidade en pintura.

EXPERIENCIA NAS ARTES PLÁSTICAS
Dende o ano 2006 está a traballar na
pintura, fotografía, gravado, restauración
de obras de arte e tamén realización de
retratos, ornamentación e pergamiños,
pinturas murais e “trampantojos”.

Natureza morta
Acrílico sobre lenzo. 50x50 cm. 2015

ESTER RINCÓN-BENZALÁ FERNÁNDEZ
Xerez da Fronteira. Cádiz
Fixo a titulación de profesora
en Educación Xeral Básica –
especialidade Lengua Española e
Idiomas Modernos– en Ourense.
Na Escola de Artes e Oficios desta
localidade, realizou durante tres
anos cursos de Debuxo Artístico,
Copia de xeso, e Modelado en barro.
Nestes cursos contou coa docencia

de profesores coma Aurelio Iglesias
Vázquez e Luciano Cárcamo Uranga.
Na súa formación, leva a cabo cursos
de gravado, óleo, pastel, e acrílico.
Discípula, entre outros, de artistas
como Xoán Fernández, Xerardo Crussat
e Xavier Torrón. Nos últimos anos,
segue o maxisterio de Raúl Gil Burés.

Expón as súas obras en diferentes
centros e salas. E así mesmo, participa
en distintas exposicións colectivas
na comarca do Barbanza, a última en
BarbantiaRte.
A tenda de Enmarcación e Belas Artes
que rexenta, en Ribeira, mantena moi
en contacto co mundo da arte.

A entretida
Óleo sobre lenzo. 61x75 cm. 2014

PITUSA RIVAS
A Pobra do Caramiñal. 1957
2007/2011. Especialidade en esmalte
ó lume sobre metal. Mestre Mateo,
Santiago de Compostela. A Coruña.
2009/2015:
– Exposicións colectivas
– Sala de exposicións Mestre Mateo.
Santiago de Compostea

– Sala de exposicións o Correo
Gallego. Santiago de Compostela.
– Museo do gravado de Artes. Santa
Uxía de Ribeira.
– Exposicións individuais
– Liceo Pobrense. Pobra do
Caramiñal.

– Sala de exposicións de Porto
do Son. Porto do Son.
– Casa Raquel Soler. Pobra do
Caramiñal.
– Xardíns de Valle–Inclán. Pobra
do Caramiñal.
– Sala Mestre Mateo. Santiago de
Compostela …

Pampillo
Esmalte (tabiquicado de fío de cobre sobre cobre). 13,5x18,5 cm. 2015

MÓNICA
RIVAS
GARCÍA
Boiro

Mónica Rivas, nada en Boiro,
licenciada en Belas Artes na Facultade
de BBAA de Pontevedra.

Expón a súa obra dende os seus
comezos en mostras colectivas e
individuais da comarca.

Catálogo publicado pola Xunta de
Galicia. Ciclo de mostras itinerantes,
“Ventás”.

Actualmente traballa como profesora
de Educación Plástica e Visual e,
paralelamente, segue creando e
levando a cabo as súas inquedanzas
artísticas, sobre todo a través da
pintura.

Obra recollida no seu Facebook. Perfil:
Monica Rivas.

Entre 1993 e a actualidade leva
participado en múltiples exposicións
e concursos onde foi premiada ou
seleccionada a súa obra.

Obra na galería “Mundo Creativo”,
Calle Principal, Boiro.

Pequeno contraluz
Óleo sobre táboa. 50x50 cm. 2014

BLANCA-ANA ROIG RECHOU
É profesora na Universidade de
Santiago. Directora, dende 1995,
no Centro “Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades”, do
proxecto “Informes de Literatura” e
desde 2012 do proxecto “Investigación
en Literatura Infantil e Xuvenil”.
Presidenta da Asociación Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil
(ANILIJ) e membro da Asociación
de investigadores Galegos e
Portugueses (ELOS e ELOS-Galicia).

Tamén é coordinadora do grupo de
Investigación LITER21 da Universidade
de Santiago, e investigadora principal
da Red temática de investigación
“Las Literaturas Infantiles y Juveniles
Ibéricas e Iberoamericanas (LIJMI)”.
Participou en foros, congresos e
xornadas nacionais e internacionais
nos que impartiu relatorios e
comunicacións, así como cursos
sobre Literatura galega, Literatura

Infantil e xuvenil, educación literaria....
Imparte cursos de doutoramento e de
formación continua sobre Literatura
infantil e xuvenil galega. É autora
de libros, artigos e recensións sobre
Literatura infantil e Literatura galega.
É de resaltar que coordinou a primeira
historia moderna sobre a Literatura
Infantil e Xuvenil galega (Xerais 2015).
Para coñecer mellor o seu currículo
véxase webspersoais.usc.es/persoais/
blanca.roig/)

Cara á visibilidade de Balbino e de Memorias dun
neno labrego1
Blanca-Ana Roig Rechou
Facultade de Ciencias da Educación
Universidade de Santiago

No ano 2002, con motivo da saída á luz do libro
de Teresa Duran i Marta Luna Un I un I un...
fan cent. Cent personatges de la literatura infantil i
juvenil, publicado pola Editorial La Galera, facía
eu unha recensión desa obra na que botaba de
menos a Balbino entre os cen protagonistas de
obras narrativas que as autoras consideraban de
referencia imprescindíbel. Revisados os criterios
empregados para a selección, non entendía
eu porque Balbino non estaba a acompañar á
inolvidábel Alicia, protagonista de Alicia non
país das marabillas, de Lewis Carrol; a Xola, a
cadeliña de Xola e os leóns, de Bernardo Atxaga,
e a personaxes tan actuais como Harry Potter,
de J. K. Rowling ou ao Manolito Gafotas, de
Elvira Lindo.
Por que este esquecemento ou non
recoñecemento deste protagonista de Memorias
dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas?, cando
1 Publicado en Homenaxe a Neira Vilas e a Balbino o neno
labrego, San Fiz do Varón-O Carballiño-Ourense: Edicións
Ismael González, pp. 85-87-

Balbino, seguindo os criterios escollidos polas
seleccionadoras, é protagonista dunha obra
narrativa e un personaxe que estabelece un
xogo dialéctico co lectorado, como moitos dos
que se acollen na publicación citada.
Para que vexan que isto é certo quérolles
recordar hoxe que Memorias dun neno labrego2
é unha obra narrativa na que Balbino, un neno
de doce ou trece anos, narrador-protagonista
da historia, nos conta as súas experiencias,
sentimentos e vivencias nunha aldea de Galicia
dos anos corenta, en plena posguerra española.
Este espazo, que compartiu con moitos outros
nenos de aldea coma el, é descrito como “unha
mestura de lama e fume, onde os cás oubean e
a xente morre ‘cando está de Deus’’, como di a
madriña” (p. 10). Unha imaxe nostálxica e triste
que tingue o propio retrato que da infancia fai
Balbino, quen percibe que “Os rapaces somos
tristes. Enredamos, corremos tras dos foguetes
e hastra rímos, pero somos tristes. Temos a
probeza e os trafegos da terra aniñados nos
ollos” (p. 10).
Entre os moitos pensamentos e reflexións que
asaltan o adolescente ante diversos feitos que
se producen neste ambiente quero salientar
2 Todas as citas que faga a seguir son tomadas da 1ª ed. de
1961 (Buenos Aires: Editorial Follas Novas).

tres que foron lacras para Galicia durante moito
tempo. Primeiro, a emigración, que o neno
defende para escapar da miseria, do illamento e
da ignorancia na que están metidos os que máis
sofren a precariedade das circunstancias sociais,
porque “da aldeia tamén é Manolito, e non
hai quen lle tusa” (p. 9), pois el é “un rapaz moi
limpiño que come pantrigo, bebe leite con café e
non se ten que erguer cedo pra levar o gando a
pacer” (p. 13). Unha oposición que se intúe aínda
máis clara cando, referíndose á dura vida da
aldea, alude aos que viven nun ámbito urbano
(“Qué saben desto os nenos da vila!”, p. 9).
Balbino, ese adolescente protagonista, é
consciente da súa situación, rexéitaa e rebélase
contra ela, tense pena por ser “un neno probe”,
por iso ansía “andar mundo. Ir por mares e
terras que non coñezo. Nascín e creieime na
aldeia pero agora síntoa pequena, estreita.
Coma se vivise nun cortizo” (p. 10), devecendo
por marchar ás Américas para mellorar, o
mesmo que pensa seu pai, e que o adolescente
asocia con pan trigo, queixo e roupa boa, do
que goza Miguel, o seu irmán maior emigrado a
América, idea que non é compartida por outros
personaxes, como o padriño, que lle di que quere
que meta nos miolos algo que el aprendera de
novo

Ás Américas van os homes,
as Américas pra gañar
E as Américas aquí as teñen os que
queiran traballar (p. 37)
e quen lle explica que
Na América non hai mellores ventaxas
das que temos aquí. Dígocho eu, que
botei anos dabondo por aquelas terras.
América é un ichó. Os que caen nel non
avisan ós que chegan detrás. Primeiro
pérdense costumes, xeitos de vida do país
de orixe. Pérdese a alegría. Romatando, as
máis das veces, por perdelo todo. É coma
cando se arrinca un árbore e se deixa
coas raiceiras encoiro, sen terra (pp. 38).
Xunto con esta crítica da emigración, na
obra atópanse outras críticas da sociedade do
momento, entre as que hoxe quero salientar
en segundo e terceiro lugar a realizada en
contra da relixiosidade hipócrita e a situación
do ensino, como se pode ver a través do retrato
que fai Balbino de personaxes como O Xudío
ou Eladia, que inflúen na súa formación. O
Xudío, aparece como un home de carácter moi
forte e un claro afán reivindicativo que pola súa
actitude é visto como diferente e permanece
marxinado dentro da aldea. El non dubida en

enfrontarse ao mestre e criticar a relixiosidade
hipócrita que demostran moitos dos seus
veciños, aos que lles recrimina “que parecen
ovelliñas en vez de homes e mulleres” (p.22),
pois asumiron que “é pecado ter ideas ou andar
pola propia conta á percura da verdade” (p. 23).
Eladia, encarna a defensa dun novo método
educativo e pedagóxico, no que queda patente
a reivindicación da lingua galega. Esta mestra,
aínda moi nova, sempre fala cos nenos en
galego e aparece como unha muller “agarimosa”
e “rideira”, da que Balbino se namora. Fronte a
ela, o vello sistema tradicional está representado
polo mestre anterior, don Alfonso, ao que
Balbino describe como un ser
ruín. Espricaba pouco e soscaba arreo. Qué
maneira de mallar e turrarnos das orellas! (...)
Moitos rapaces lataban; non ían á escola porque
tiñan medo. E porque non entendían o falar de
don Alfonso. Disque viñera da Andalucía. A
min tamén me custaba entendelo. Bulía moito
e botaba as palavras polo atallo. Pra máis, era
roufeño. El tampouco entendía a nosa fala. Por
iso se erguía das cuñas, alporizado, e berraba
coma se tivese o boubín” (p. 54-55).
Despois deste recordo, supoño que os lectores
desta homenaxe tampouco entenderán por
que non está Balbino na magnífica selección

que realizaron as investigadoras citadas.
Seguramente a ausencia debeuse a que, a pesar
de ter sido Memorias dun neno labrego obxecto
de moitas, moitísimas reedicións e traducións
dende a súa primeira saída (Bos Aires en 1961)
até a altura da publicación desta selección,
aínda non é o suficientemente coñecida. Polo
tanto, actos coma este de homenaxe a Balbino,
coa colocación desta estatua da catalana
Henrika que o inmortaliza, e tamén que
Memorias dun neno labrego pase a formar parte
da cinematografía, axudarán a evitar que o
descoñecemento impida que tanto a obra como
o seu protagonista ocupen, en calquera lugar do
mundo, o sitio que lles corresponde.

ANA
ROMANÍ
Noia. 1962

Escritora e xornalista. Desde 1990
dirixe o programa “Diario Cultural”
da Radio Galega, labor polo que
recibiu o Premio Atlántida á xornalista
radiofónica, do Gremi de Editors de
Catalunya, Premio de Honra Marisa
Soto da Asociación de Actores e
Actrices de Galicia, e Premio de
Xornalismo Cultural da Asociación de
Escritores en Lingua Galega. Así mesmo
o programa recibiu, entre outros, o

Premio ao Fomento da Lectura, na
modalidade de radio, da Federación
de Gremios de Editores de España, o
Premio Abrente de Honra da Mostra
Internacional de Teatro de Ribadavia, e
o Premio do Público Culturgal.
Autora dos poemarios Palabra de
Mar (ed. de autora, 1987), Das últimas
mareas (ed. Espiral Maior, 1994),
Arden (ed. Espiral Maior, 1998), Love

me tender. 24 Pezas mínimas para
unha caixa de música (col. Poeta en
Compostela, 2005), Estremas (ed.
Galaxia, 2010), Premio AELG 2011 de
Poesía, Premio Ánxel Casal ao libro de
poesía do 2010 e Premio de Creación
Literaria dos Premios da Crítica Galicia
2011. Publica o conto “Marmelada
de amoras” (col. Biblioteca Nova 33,
1997). A súa obra está recollida en
diversos libros colectivos e antoloxías.

“desde el desierto
pues allí ha de nacer un clamor nuevo”
José Ángel Valente

ESTE POEMA é unha mole oceánica
que con furia apaixonada escavo no deserto
-non a esculpo desvéloae o deserto estrema arqueada no horizonte
convexa
nada de soidade baleiro ou intemperie
senón lucidez de fósiles amados
que na ausencia da súa celebran esta carne
-a miña o corpo que desatoÉ cárnica de corpos agrestes que poboan o meu labio
este poema
e o labio memoria e voz que así se precipita
- o eu en vós destémesefala dos manglares dos usos do poema da rabia desatada
-A duna é esta nación de sílice que nos moveA sospeita abre un oco á túa beira
como se só fose aire isto que rebenta
á de número seriado
única voz
restos
Na sospeita non deambulo
deixo dicir
desato a trenza das voces que me encarnan
e son todas
eu
e son a carne os espellos
os nervios que desligan
o precepto do poema

E digo: ósos que acariño
fermosas osamentas ardidas no deserto
rede de poros meus afectos
ámbar que atesoura a pulsión desta revolta
e vida que proclama
E se digo mineral ando nas raíces
na cerna desta furia na vida que resiste
vibrátil e latente
nos fósiles da duna
-esa nación de síliceE non por iso sufro
Falo do clamor
e das marcas que nos corpos baleirados sela a reixa
falo do ruído o ruído o ruído o ruído
e do pulo que latexa
no silencio de uadi al hitan
da furia celebrada
desta xubilosa mole oceánica que escavo
e se desvela
e é poema
De Estremas 2010

Os lagartos vírona pasar
Observaron o seu lento caer ensimesmado
Que estrañas formas perfila a dor
nos corpos exhaustos
De Love me tender. 24 pezas mínimas para
unha caixa de música (2005)

LUCÍA
ROMANÍ
Ribeira. 1981
www.luciaromani.es

Doutora en Belas Artes pola
Universidade de Vigo. Participa en
diversas experiencias colectivas no
ámbito da creación e investigación
como membro do proxecto
Retratos x 1euro (2015) xunto a
outras artistas da Barbanza, do
proxecto Canais Alternativos de
Creación Experimental da USC
(2010-2013), do Laboratorio de
Creación Artística, Aprendizaxe e
Investigación Cooperativa Explolab
(2007-2009) e do Seminario de

Intervencións Artísticas no Espazo
Público da UVIGO (2005-2006).
Exposicións: Realiza a primeira
individual, Natureza orgánica, no Centro
Social de Boiro no 2004. Despois, no
2006, Organismos e mecanismos. Casa
da Cultura de Porto do Son.
Logo vai participando en diversas
colectivas: De fibra sensitiva, Galería o
Faiado, Ribeira (2014), Neste momento,
Fundación RAC, Pontevedra (2014),

Neste Universo, Centro de Memória, Vila
do Conde, Portugal (2013). BarbantiaRte,
Museo do Gravado de Artes, Ribeira (2013),
6 proxectos de espazo para un espazo,
Pazo de Torrado, Cambados (2013) ou
Afinidades selectivas 5, Casa Galega da
Cultura, Vigo (2012).
Recibiu a “Bolsa Novos Valores” da
Deputación de Pontevedra (2007), e
as “Bolsas de Paisaxe” da Fundación
Mondariz-Balneario (2005) e da Fundación
Rodríguez-Acosta, Granada (2004).

Inframundo (máis alá do horizonte)
Técnica mixta sobre papel, 42 x 25 cm. 2015

ÁNGELES
SAAVEDRA
PLACES
É Licenciada (1999) e Doutora (2003) en
Informática pola Universidade da Coruña
(UDC), onde na actualidade exerce como
Titular de Universidade (2012).
Desde o principio, o seu traballo de
I+D+i desenvolveuno no Laboratorio
de Bases de Datos1, un grupo de
investigación da UDC afincado na
Facultade de Informática. A súa liña de
investigación principal teñen sido as
Bibliotecas Dixitais, que foi ampliando
con temas como: indexación e estruturas
1 Laboratorio de Bases de Datos. http://lbd.udc.es

de datos compactas, sistemas de
información xeográfica, contidos
dixitais, e sistemas de información
en web. Durante estes anos, o seu
traballo de investigación sempre
estivo combinado con proxectos
de desenvolvemento innovador (en
funcionamento na actualidade),
que usan directamente resultados
de investigación producidos polo
grupo, e que foron levados a cabo por
equipos multidisciplinares que dirixiu
ou nos que participou. No traballo
de transferencia, é de destacar a

constitución da empresa Enxenio S.2
no ano 2003, xunto con outros oito
profesores/as do grupo, que continúa
a súa traxectoria na actualidade como
empresa asociada da UDC.
O seu currículo completo de
produción científica está dispoñible
na web do grupo de investigación.
Algúns dos traballos innovadores
na área das Humanidades Dixitais
que dirixiu ou nos que colaborou,
preséntanse a seguir.
2 Enxenio S.L. http://www.enxenio.es

Bibliotecas Dixitais

Xogos Educativos

A Biblioteca Emblemática Hispánica1 (1999) do grupo SIELAE
da UDC, a Biblioteca Virtual Galega2 (2002) da UDC, e o
Centro de Documentación da Asociación de Escritoras-es en
Lingua Galega3 (2005), son tres bibliotecas dixitais que foron
pioneiras nos seus respectivos ámbitos e que seguen a ser
unha referencia na actualidade tanto polos contidos a que dan
acceso como pola avanzada funcionalidade que presentan.

O Portal de Xogos da Asociación Socio-Pedagóxica Galega4
fórmano dous xogos de preguntas e respostas, o Trivial.
gz (2006) e o Xogo da Curuxa (2009), que son dúas
versións dos clásicos xogos de mesa Trivial e Xogo da Oca,
respectivamente; así coma outros dous que, a través do xogo,
permiten aos participantes familiarizarse coa ortografía do
Galego e ampliar o seu vocabulario no noso idioma. Trátase
do Letrad@s (2008) e o Catapalabras (2010), que están
inspirados no Scrabble e o Scattergories, respectivamente.

1 Biblioteca Emblemática Hispánica. http://www.bidiso.es/
EmblematicaHispanica/
2 Biblioteca Virtual Galega. http://bvg.udc.es
3 Centro de Documentación da AELG. http://www.aelg.org/centrodocumentacion/autores-as

4 Portal de Xogos da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG).
http://www.as-pg.com

Ferramentas para a creación, distribución e visualización de contidos dixitais

E-ditor5 (2012) é unha ferramenta de creación de contidos dixitais que facilita a edición de libros electrónicos de maneira
colaborativa e mantible. Para completar a cadea de comercialización de contidos dixitais, Xcloud BookStore6 (2013) é unha
plataforma que dá soporte á súa distribución online e que inclúe un visor en streamming, que ademais permite a lectura dos
contidos adquiridos incluso sen conexión a Internet. Xcloud Bookstore é un produto conforme á norma ISO/IEC 25000 de
mantenibilidade do software que foi certificado por AENOR. Ambas aplicacións foron desenvoltas en colaboración coa empresa
Enxenio S.L. quen comercializa e mantén actualizado este software.
5 E-ditor. ttp://www.e-ditor.es/
6 XCloud-Bookstore. http://www.xcloud-bookstore.com/

PILAR
SAMPEDRO
LAMPÓN
Porto do Son. 1987
pili.sampedro.lampon@gmail.com
FORMACIÓN
– Licenciada en Belas Artes na
especialidade de Escultura II
Pintura II pola Universidade de Vigo.
– Curso en Arte-terapia. Organizado
pola Universidade de Vigo. Lugar
de celebración, Facultade de Belas
Artes, Pontevedra. 2010.
– Curso de Inglés nivel B1 Intermedio
5. Organizado pola Universidade de
A Coruña. Facultade de Filoloxía. A
Coruña. 2010.
– Mestrado Universitario en
Profesorado de Educación
Secundaria Obrigatoria e
Bacharelato, Formación Profesional
e Ensinanza de Idiomas.
Universidade da Coruña, 2011.
– Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica (DECA),
Santiago de Compostela, 2014.

BECAS
– Beca de Colaboración no
Departamento de Escultura,
cun proxecto titorizado pola
profesora Isabel Rueda, membro
do Departamento de Escultura
na Facultade de Belas Artes.
Universidade de Vigo, Pontevedra.
EXPOSICIÓNS
– Exposición colectiva en 2008,
titulada Sombras. Centro de
Interpretación do Castro de Baroña.
Concello de Porto do Son, A Coruña.
– Exposición colectiva en 2012,
titulada Arte Barbanza 1980.

Auditorio Municipal de Ribeira,
Concello de Ribeira.
– Exposición colectiva en 2013,
titulada A Paisaxe Encontrada.
Centro Social de Cabo de Cruz.
Concello de Boiro.
– Exposición colectiva en 2013,
titulada BarbantiaRte. Fundación
Museo de Artes do Gravado e
da Estampa Dixital. Concello de
Ribeira, A Coruña.
– Exposición colectiva en 2014,
titulada BarbantiaRte III. Fundación
Museo de Artes do Gravado e
da Estampa Dixital. Concello de
Ribeira. A Coruña.

Ritmo
Técnica mixta: óleo e papel sobre bastidor. 100x50 cm. e 100x50 cm. 2009

PILAR
SAMPEDRO
MARTÍNEZ

Docente. Asesora de formación do
profesorado e de bibliotecas escolares.
É coautora de libros de texto de galego
e de artigos sobre bibliotecas escolares
e lectura. Participa na elaboración da
Guía para a selección de materiais para as
bibliotecas escolares de infantil e primaria,
en formato dixital. Relatora en congresos,
cursos, simposios e tertulias.
No campo da literatura infantil, foi
presidenta da Asociación Galega do Libro
Infantil e Xuvenil (GALIX), ten colaborado
en diferentes guías de literatura infantil

galega, realizado fichas e propostas
de traballo arredor de libros deste
xénero, así como recensións en
diferentes publicacións. Coautora da
guía didáctica da posta en escena
da obra As laranxas máis laranxas
de todas as laranxas, polo CDG, e de
tres antoloxías de narrativa e poesía
galega. Pertenceu ao consello de
redacción da revista Fadamorgana.
Foi comisaria das exposicións, “Un
século de literatura infantil en galego”
e “Literatura infantil e xuvenil galega
para a paz”.

Ten participado nos libros: Cunqueiro
(1991), Aproximación didáctica á
obra de Avilés de Taramancos (1995),
Avilés de Taramancos (2003), Avilés
de Taramancos. A pasión pola terra
(2003) e Francisco Añón: aproximación
didáctica (2005), así como de rutas
literarias arredor de Avilés de
Taramancos e Francisco Añón, e
dunha exposición sobre este último
autor. É autora da edición, introdución
e apéndice da obra de teatro Tres
capitáns de tempos idos, de Avilés de
Taramancos.

Unha vez... desapareceu o mar
Pasou un día; hai moitos anos. Erguémonos pola
mañá. Coma sempre, preparámonos para facer os
labores: uns ían dar de comer ás vacas, outros cortar
batume ao monte... Nós lavámonos e vestímonos
para ir á escola.
Cando baixabamos pola costa de Fixós, foi tía
Cándida quen dou o aviso:
–Ai, que desgraza tan grande... ! Ai, probes de nós...!
Foise o mar!!!
Os veciños miraban cara á praia, erguían os brazos ao
ceo e... sentenciou tío Marcelino:
–Era visto… con tanto foder no mundo... que algo tiña
que pasar.
–Mira que ir á lúa! –aseverou tío Camilo–, que
necesidade habería diso, de andar a molestar a Terra!
Miramos uns para os outros. Foi Milucho o que
primeiro falou:
–Logo, non hai escola?
Xa case saltabamos, non sabiamos explicar moi ben
se era por ver se desde esa altura descubriamos a

gran extensión de auga salgada ou se eran saltos de
ledicia.
Mentres tanto, os vellos falaban: e dálle ao dálle dálle
e dálle dálle… que quen ten a culpa e por que sería.
–Xa vin eu rara onte a lúa– dixo tía Carme da Braña
–coma se se convertese nun faro que se prendía e
apagaba. Díxenlle a Manolo: “non sei se me subiría a
tensión, que me semella ver bailar o ceo”. Pero riuse...
xa sabemos como el é.
Os veciños a pediren contas e nós a correr coma
paxariños ceibes cara a Seiras. Ao pasar por diante da
escola, chamamos a berros a mestra: ”Dona Araceli,
dona Araceli, imos buscar o mar!”. E seguimos
fuxindo cara abaixo. Tripando camiños, xuntándonos
unhas veces e abríndonos outras a modo de
escuadrón, segundo nos permitía o terreo; corriamos
como só se pode correr de pequenos, batendo cos pés
no cu e sentindo que case voabamos. Tiña que dar
xenio vernos, coma unha bandada de estorniños.
Din, os que nos viron, que cando tocabamos a liña
da costa e arribamos ao Dique, por ver se se metera
o mar na lagoa, xa semellabamos bolboretas. Atrás
quedaran as maletas e as enciclopedias, os mandilóns
e pizarras, os pizarríns... e nós, planeando na busca
da auga que se nos fora.

Daquela, obedecendo a un sinal, paramos. As campás
tocaban, posiblemente da man de don Luís. Era
arrebato! Sentimos que o corpo se nos estremecía
como se tivésemos febre; algo sucedía que non era
natural, e nós alí seguiamos dando voltas no rodicio
dunha mañá á que lle faltaba algo que sempre
estivera á nosa beira: o mar.
Na praia había máis xente, que se xuntou a nós, e
mentres uns quixeron ir Arealonga adiante cara ao
castro de Baroña, outros demos volta, para porto
Nadelas, pois só podía estar alí, agachada, toda
a auga, nese entrante natural. Pero, onde antes
estivera o mar, era agora un deserto de area cos
barcos en seco. Unha imaxe que nos facía mal no
espírito, sen que o entenderamos. Alguén dixo:
–Podemos peregrinar a monte Louro! Hai que buscalo
como sexa!
E outro respondeu:
–E se chega de pronto e nos atrapa polo camiño?
Líanse os pensamentos nas caras e a preocupación no
abaneo das cabezas.
Uns poucos destemidos xa emprendéramos ruta,
alá iamos con toda a ansia, sen mirar atrás. Pero eu
escoitei o chamado da avoa: “Marepiiiiiile”, e souben
que non tiña papel nesa aventura. Dobróuseme o
corazón. Outra oportunidade perdida!

Dei a volta vencida, e atopeime con toda a aldea a
debater que facer e non facer.
–Porque así como se foi se chega a vir...
–Porque xa o dicían os antigos que pasara outras
veces...
–Porque, onde pode estar metida esa morea de auga?
–E iso que ti non viches nada... saberás ti o que é o
mar...
–O mar? Dirás o océano!
–Eu si que sei, que mo ensinou Constantino o día que
fomos coas vacas ao monte e vías Montevideo e, un
pouco máis alá, a illa de Cuba.
–Ai si! Tamén me ensinou a min Nuark e pareceume
ver o pai de Gabina cantando aquilo de… Filliños
do corazón / heivos de levar a todos / na perna do
pantalón.
–Ao pai de quen, oh?
–Que saberás ti se nunca saíches da casa...
–E logo quen foi á mariña, eh? Fuches ti por min?
Nesas pasou por alí Francisco do Camacho, coma
sempre pasaba, mirando ao infinito, pero algo lle
debeu chamar a atención que dou marcha atrás, para
pasar de novo, e sacando a voz das profundidades do
seu silencio, dixo:
–Estades falando?

Ninguén contestou e volveu a repetir a xogada co
esforzo sobrehumano de quen non fala nin para
pedir comida.

mariñeiros que lle poñan atención á altura na que ha
de quedar a auga en cada marca e os meniños que o
chamen a berros.

–E logo, estades a falar?

–Estamos.

Así sucedeu ou debeu suceder, que por todos non
hai quen quede. Fomos entrando cada un de nós na
propia casa, fomos buscando a cama, de novo, nunha
volta atrás que era coma unha viaxe a semente, …
cara a dentro.

E como se xa o tempo se puxera no seu sitio, marchou
ás súas cousas que eran moitas, mentres a conversa
seguía.

Cando espertamos, ninguén se lembraba do que
pasara, só uns poucos, que en soños buscamos o mar
detrás de cada cabo e á volta das illas.

Dixo papaíño, que así era como chamabamos os
netos ao defunto de meu avó:

O que si pasou é que, sen razón aparente, moitos
rapaces descubriron a súa vocación náutica, as
meniñas que naceron naqueles días foron chamadas
Mar e Mariña, e pensouse que por iso se empeñaban
en recitar un poema de título “Nós tamén navegar”,
que por aqueles días escribira unha tal Xoana.

Daquela, mirouno Manuel de Mariña e díxolle:

–A min paréceme que o mellor é facer coma que non
nos demos conta...
–Ha de ser unha broma, unha perrenchiña... –xa
interrompera e collera corda o seu amigo da Debesa,
pero tía María de Vilas púxose seria.
–Deixa falar, oh!
E seguiu papaíño.
- Eu dicía que nos botemos a durmir, outra vez, coma
se chegara a noite, e tentamos soñar todos con auga,
e tirar das correntes coma se fosen redes ata traelo
de novo. Hai que atraelo, traelo a canda nós. Os

Eu pouco sei, pero non me gusta perder o mar de
vista. Sigo facendo tal como me ensinaron os que
daquela eran vellos: nunca lle dou as costas. E sei que
está aí, pero que un día pode non estar, que non todo
é... permanente.

BENITA SILVA HERMO
A Pobra do Caramiñal, 1951
É doutora en C.C. Químicas, profesora
titular no Departamento de Edafoloxía
e Química Agrícola da USC. O seu
principal campo de investigación é o
estudo dos procesos de deterioración
do patrimonio cultural e das
metodoloxías para a súa restauración
e conservación, temática na que os
seus traballos son referencia obrigada.

É coordinadora do GEMAP-USC (Grupo
de Estudos Ambientais Aplicados ao
Patrimonio Cultural e Natural) e no
seu currículo figuran máis de noventa
publicacións científicas e numerosos
proxectos de investigación; no máis
recente trátanse de identificar os
factores de risco da pintura mural
galega. Entre os premios que

acadou, destaca o Premio Galicia
de Investigación. Actualmente é
Vicerreitora de Responsabilidade
Social e Calidade, vicerreitorado
do que dependen tamén a Oficina
de Igualdade de Xénero e o Plan de
Desenvolvemento Sostible da USC.

"Chemical composition and origin of blac patinas on granite"
Science of the Total Environment

MILAGROS
TORRADO
CESPÓN
Naceu en Vilariño (Cespón, Boiro) en
1983. Aínda que dende nena mostrou
interese pola creación literaria,
unha vez alcanzada a idade adulta
decantouse máis pola investigación.
En xullo de 2011 acadou o título de
doutora cunha tese sobre o mal de
ollo na cultura e na literatura das
Illas Británicas, facendo algunha
que outra alusión ao folclore galego.
Na actualidade é profesora na
Universidade Internacional de La
Rioja e, aínda que a súa investigación
profesional adquiriu un carácter máis
lingüístico, segue usando o seu tempo
libre para perderse entre pedras,
costumes e curiosidades no Barbanza,
en Galicia ou onde a leve o vento.

Pois alí, como vellos sobreviventes de tempos do
máis esplendorosos, contemplan o camposanto unha
ringleira de canzorros con forma máis ou menos
artística, dependendo dos gustos de cadaquén.
Entre eles, hai un desfeito. Eu achegueime máis a
el. Non estaba desfeito: estaba desmembrado. Miña
nai estaba comigo e expliqueille o que pensaba que
cría que era aquilo, coa miña mente pervertida,
non no sentido sexual, senón pola busca de imaxes
da Sheela-na-gig. Asentiu. Volveu outro día cunha
veciña e preguntoulle se lle podía dicir o que vía
alí. A resposta dela foi o que desencadeou toda
a investigación posterior. Ela díxolle, poñéndose
encarnada: "De verdade queres que che diga o que
vexo aí?".
De Da Moura á Sheela-na-gig: reflexións sobre significado,
orixe e evolución (2016)

En todas as culturas hai números que teñen un
significado especial. Isidoro de Sevilla era consciente
diso cando dixo "Tolle numerum omnibus rebus et
omnia pereunt". Úsanse en asuntos relacionados coa
relixión, pero tamén en rituais pagáns. Os numerais
son tan interesantes debido ao seu carácter infinito.
Permítenlle ao ser humano medir calquera cousa e,
en consecuencia, establecer orde dentro do caos.
De Fascinology in the Society and Literature of the British Isles
(2011)

Tanto a envexa como a ansia de destrución daquel
que pode poñer en perigo o noso éxito é algo que,
máis ou menos, aprendemos a non manifestar
abertamente diante dos nosos semellantes.
Seica Freud lle chamou a isto represión. Outros
chamáronlle saber estar.
De Algunhas reflexións sobre o papel da muller na crenza no
mal de ollo. Os casos galego e británico (2010)

Un veciño de Esteiro (Muros) pedía traballo en
Róterdam polos anos 60 nun barco inglés deste xeito:
Captain, captain! —dicía chamando o capitán do
barco ata que saíu– Is posible job for me?
Oh, you speak English! –contestoulle o capitán.
Yes, yes. Ao pan, bread, ao viño, wine, un ferro
doblado é un ghancho e o demais, yes, all right!
De Unha pequena viaxe etnográfica polo Barbanza (2008)

OLALLA
TUÑAS
1989

Gusta de lembrar que comezou
a falar meses antes de manterse
en pé. Sempre contou contos. E
afirma: “Herdei o amor pola terra de
quen a traballou, a nai da nai, miña
avoa Carmucha, “mae amantísima,
amantísima mae”, que dicía Avilés.
O camiño pola escrita inicieino na
adolescencia, canda unha necesidade
de contar máis alá de min. Contei e
gustou. Gañei primeiro o segundo

e despois o primeiro premio “Ánxel
Casal” de Literatura Xuvenil. Pouco
despois veu a poesía, e o xurado dos
“Minerva” decidiu premiar o meu
relato Area nas Unllas cun accésit.
Tiña 17 anos. O xornalismo, nesa
facultade branca, trouxo barbeito na
miña man dereita, coa que collo o
lapis. Faltaban adxectivos. Estudei e
gocei do mundo da comunicación,
tanto que tiven a ben coller as valixas

e marchar un ano á Escandinavia, ao
norte do norte, Dinamarca. Alí escribín
a treo en tempos de guerra de linguas.
Sempre gustei de contar. No “Poeta
Añón” de poesía vin que non era
unha poeta morta. Cal é a razón do
xornalismo e a poesía? Unha non se
quere limitar a observar o mundo.
Gusto de contar.”

Ámbolos dous poemas foron incluídos no poemario “Split Screen” que gañou o Certame de Poesía Francisco Añón do 2010.

O sol ladra coma unha fera ferida

Cantar de cega

en repouso trala batalla,

Mátame se me odias

é unha agulla nos ollos

mais non olles cara a min dese xeito

xacendo no asfalto
nun branco de agonía.
Os meus pasos son tan lixeiros
que fican derretidos no espectro visíbel
precipítase a caída
de xeonllos ó imposible;
a alternativa é aprender a andar de novo
e caer.

hei morrer sen o alento
de sentir a túa ollada no meu pescozo
gozo
e nos teus ollos
sábeme máis a noite
que nos vasos con xeo
que na música en compaña
que nunha noria feita con polpa de marmelo.

EVA VEIGA
Ombre-Pontedeume. 1961
Xornalista e poeta.
En 1985 comeza a traballar na Televisión de
Galicia onde desenvolverá unha polifacética
e intensa actividade profesional, sobre todo,
na dirección e presentación de programas
culturais. Un labor que lle valería algúns
recoñecementos como o Premio Galicia de
Comunicación.
A partires de 1994 pasa a dedicarse
enteiramente á escrita e á publicación de
artigos en diferentes xornais e revistas e
tamén en programas de radio.
Imparte obradoiros de poesía tanto para
adultos como para xente nova e máis miúda.
Xunto aos músicos Fito Ares e Bernardo
Martínez, forma parte do Grupo Ouriol co que
levan realizado numerosísimos espectáculos
poético-musicais dentro e fóra do país, e con
textos de poetas de moi diferentes latitudes.
Asemade, como actriz, interpreta a personaxe
protagonista do filme A cicatriz branca, da
directora Margarita Ledo.

No eido da tradución, ten traducido,
xunto a Ana Gabín, o libro de Gerry
Adamns, The street and other stories, ao
galego co título A rúa e outros relatos
(Baía Edicións, 2000
Ten publicado relatos en revistas,
xornais e obras colectivas; así como
a guía sobre Compostela, Santiago.
Cidade de peregrinación (2002). Xunto a
Ánxeles Penas, escribe o libro ALFONSO
COSTA, un exhaustivo estudio da vida
e obra deste artista. Ten publicados
os libros de poesía: Fuxidíos (1992),

Paisaxes do Baleiro (1999), A Pedra Insomne
(2002), A Luz e as súas Cicatrices (2006),
Desconcerto (2006), Poemas do Eume
(2009), A Frecha Azul do Teixo (2010), Nesta
Hora Imposible, con fotografías de Mada
Carballeira(2012) e A distancia do Tambor
(2014), Premio Fiz Vergara Vilariño e Premio
da Asociación de Escritores en Lingua
Galega. Asemade, están pendentes de
publicación os poemarios Soño e vértice
(Premio de Poesía Concello de Carral 2015)
e Silencio percutido (Premio de Poesía
Cidade de Ourense, 2015), ambos os dous
na editorial Espiral Maior.

INFANCIA
Eu gárdote
sen a túnica e sen o cetro, pero reinando.
E espréitote por unha porta entreaberta
de ardora e romeiro.
Nunca negarei a miña traizón,
a do apazogante veleno nas túas copas azuis,
e temo por iso os teus ollos que tamén
algunha vez quixeron perderme de vista.
Sobre perfumados cabalos
Rompes ondas e ramas
para erguer unha casa
naquela estación sen número.
Quixera levarte agora en brazos
e aliviarche as feridas co doce
sabor da terra,
pero nunca te alcanzo ao cabo
da miña man.
Quizais te garde o anxo.
(de A Luz e as súas Cicatrices)

Só esa luz,
rendida,
que humilde chega
ante unha porta,
mira dentro e descubre,
no escuro,
os tarecos cotiáns da divindade.
(de A Frecha Azul do Teixo)

LAURA
VILASÓ
A Pobra do Caramiñal
laura@vilaso.net
www.vilaso.net

Conta con estudos de deseño,
modelado, esmaltes (Escola de Artes
Mestre Mateo), cerámica, policromía,
debuxo e pintura, e seguiu cursos de
escultura en pedra, deseño de xoias,
entre outros.
É membro do Centro Internacional de
Difusión da Arte do Esmalte (CIDAE), e
do CICE de Londres, e ten participado
en 1993 en dúas exposicións
(Universidade de Berkeley e Museo
Iberoamericano de California, USA)
dentro dunha mostra selectiva do

último e máis novidoso esmalte
español.
En 1994 mostrou a súa obra en
París (Casa de Galicia) e Santiago
de Compostela (Real Aero-Club). En
1995, Alemaña (Galerie Hock Grasslin,
de Wolzach), Santander (Artedeco),
Arxentina (8º Salón Internacional
de Esmalte Artístico, de Bos Aires) e
Xapón (The Cloisonne Jewerly Contest.
Syosenkyo Ropeway Shippo Museum,
de Toquio).

En 1996 e 1997 en Madrid, por
invitación do Women’s World Banking.
En 1999 na II Exposició Internacional
El Món de l’Esmalt do Museo de
Salou (España), e no 2000-2002
na Primeira Feira Virtual da Muller
Europea, un proxecto comunitario da
UE promovido polo Banco Mundial
da Muller. En 2013 exhibe a súa obra
completa no Pazo da Peregrina, de
Bertamiráns (Ames, A Coruña).
Desde o 2000 compatibiliza o esmalte
cos óleos.

Soños de otoño
Óleo sobre lenzo. 81x65 cm. 2014

HELENA
VILLAR
JANEIRO
Becerreá. Lugo. 1940
Foi profesora de Ensino Primario e
Secundario.
Poeta, conferenciante, narradora,
articulista de prensa e tradutora,
formou parte do colectivo poético
Cravo Fondo (1977) e coordinou as
coleccións de poesía Eusebio Lorenzo
e Poetas con Rosalía. Foi presidenta
da Fundación Rosalía de Castro e
membro do Plenario do Consello da
Cultura Galega (2005-2012). Reside en
Compostela e Rianxo.
Destacan os seus poemarios Alalás,
Rosalía no espello, Festa do corpo,
Álbum de fotos, Nas hedras da clepsidra,
Pálpebra azul e Remontar o río.
Publicou poemarios para a infancia,
á que dedicou considerable obra en
prosa. Tamén publicou libros con Xesús
Rábade Paredes, o seu home, e ten
numerosa obra solta.

Conta con abondosa obra narrativa
breve, parte dela recollida no volume
O enterro da galiña de Domitila Rois, e
foille concedido o premio Modesto R.
Figueiredo polo relato longo O cadro.
Recibiu os premios de poesía Manuel
Antonio, Galicia, Chao Ledo, Eusebio
Lorenzo, Xacobeo, e Arume (poesía
infantil). Foi accésit do González Garcés.
Interesada nas artes, fixo incursións
na pintura e no modelado, e compuxo
cancións infantís para a súa nena e o
seu neno que acabaron en diversas
edicións do festival Cantareliña.

Traballa na integración de imaxe e
palabra, labor que empezou con varios
artistas plásticos hoxe desenvolve
fundamentalmente con fotografías
propias, a última das súas experiencias
artísticas da que realizou varias
exposicións.
Colaboradora de prensa desde 1992
en El Correo Gallego, recibiu o premio
Puro Cora convocado por El Progeso.
Desenvolve nas redes sociais proxectos
arredor dos seus blogues: Tirar do fío e
Galego na rede.

Tras da Xeiteira
colócanse a ilusión
e a fantasía

Tras da xeiteira
Fotografía dixital en metacrilato. 67x50 cm. 2015

SARA WILLISCH
Dende a pureza da forma natural
do anís, até o refinado papel, ou
o anaco de carbón natural que
o tinxe, a madeira inunda esta
escultura. Impregnada de memoria
e vulnerabilidade. Esta máquina
de debuxar repite unha e outra vez
as mesmas directrices que a súa
matriz, aínda que a orixe da forza
externa varíe. E un constante diálogo
coa natureza.Traballa coa enerxía

intrínseca do tempo e do espazo.
Enfatiza a idea do inconsciente
colectivo e a necesidade natural de
ligazón coa mae terra. Desvela o seu
contido a través da reflexión que xera
no espectador, sendo concibida nun
afán de cambio, de expresión e de
busca espiritual.
Nada en Ribeira en 1990, estuda Belas
Artes en Pontevedra, onde realiza un

intercambio a Brasil no que profunda
na súa pescuda coa experimentación
dos materiais, e na necesidade propia
do individuo de achar a ligazón coa
natureza, e o ser salvaxe. Ten realizado
diversas exposicións en Florianópolis
e no Museo de arte Contemporánea
M.A.C. de Río de Janeiro. Actualmente
residente en Ribeira onde continúa a
desenvolver o seu labor artístico.

Sen título
Madeira, pedra e fío. 120x80x30 cm. 2015

STELLA
ZANONI

Stella Zanoni (autodidacta). Naceu
en Asunción, o 13 de setembro
de 1985, e reside en Boiro dende
hai case oito anos. En Boiro, é
onde comezou a asistir a clases de
pintura, sendo actualmente alumna
da artista Paola García Paz, con
quen vai perfeccionando os seus
coñecementos de técnica ao óleo.

A súa especialidade é pintar “Obras
infantís”. Caracterízase polas
súas cores vivas e os elementos
que engade ás súas obras, como
“purpurinas”, pinturas en 3D, pinturas
que brillan na escuridade, ademais de
pintar motivos doces e froitas, como
casiñas de chocolate, piruletas, flores
de sandías … plasmando así cada
elemento que lles chama a atención
aos nenos, á vez que lles da un toque
máxico e alegre ás súas obras.

Realizou unha exposición individual,
“Un Mundo de Fantasía”, no Centro
Cultural de Boiro (11/04/2014 ao
08/05/2014), e outra colectiva no
Museo do Gravado de Artes (Ribeira),
do 22/11/2014 ao 31/01/2015). Nesta
segunda exposición quixo plasmar
un pouco de cada obra exposta na
anterior, á que chamou “Un Mundo
Fantástico”.

As catro estacións
Técnica mixta: acrílica sobre lenzo. 100x60 cm. 2015

NÓS-OUTRAS
Encontro de creadoras no Barbanza

Carmela Queijeiro Pérez
é fotoxornalista. Toda
a súa traxectoria como
tal desenvolveuna na
delegación comarcal de La
Voz de Galicia en Ribeira,
a onde chegou no ano
1992 e na que permanece
na actualidade. Carmela
forxou a súa profesión de
informadora a través da imaxe na universidade da rúa,
captando co seu obxectivo o día a día dos once concellos
que comprenden o territorio das comarcas de Barbanza,
Muros e Noia, e o termo de Mazaricos. No seu traballo
sempre procura chegar máis alá do evidente coa intención
de sorprender o lector, o que non é doado tendo en conta
o amplo abano informativo dunha redacción que demanda
cada ano máis de 20.000 instantáneas para ilustrar as
páxinas diarias de información local e comarcal, as seccións
de xeral e as publicacións especiais. Cando ten ocasión
de facer un traballo pausado, Carmela Queijeiro reflicte
na secuencia a artista que leva dentro, que é quen de
converter a paisaxe en sentimento, nunha reflexión sobre a
beleza do efémero nun simple clic.

