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INTRODUCIÓN
Un dicionario é unha obra de consulta, unha obra que serve para resolver
dúbidas, e isto é o que pretende ser este Dicionario de Escritores da Costa
da Morte, unha obra que axude a coñecer mellor os escritores deste territorio
e a súa produción literaria. Nas páxinas que seguen tratamos de sistematizar
a fecundidade literaria desta terra, que contou sempre con importantes
escritores, desde o século XVIII ata o coñecido Batallón Literario da Costa
da Morte (e continuadores) destes albores do século XXI.
Pero de primeiras sempre que nos referimos á Costa da Morte temos que
establecer os seus límites, pois como xa se repetiu en numerosas ocasións, esta
denominación non responde a un espazo xeográfico preciso. Nós adoptamos
nesta obra a configuración clásica que máis ou menos é aceptada por todos, isto
é, aquela que comprende as comarcas de Fisterra ou Nemancos (concellos de
Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Muxía), a Terra de Soneira (concellos de
Camariñas, Vimianzo e Zas) e a parte occidental da comarca de Bergantiños
(concellos de Cabana, Laxe, Malpica e Ponteceso).
Incluímos neste dicionario aqueles autores que naceron neste territorio,
mais tamén tiñamos que considerar os fillos da emigración, é dicir, os autores
que naceron fóra e que regresaron á terra de orixe dos pais; así como aqueles
que non nacendo na Costa da Morte viñeron vivir para aquí e/ou forman parte
activa desta zona.
A distribución dos autores segue, como en todo dicionario, unha orde
alfabética. En cada un deles incluímos unha pequena información biográfica
(normalmente acompañada de fotografía) e subliñamos algúns aspectos da
súa obra (xéneros nos que escribiu, premios acadados, publicacións periódicas
nas que colaborou, etc.). A continuación ofrecemos unha listaxe da súa obra
publicada, primeiro de forma individual e despois aquela que foi incluída en
libros colectivos. Por veces, se o volume da súa produción é considerable,
ofrécense subdivisións nestes dous apartados. De cada obra sinalamos o
título, o lugar de edición, a editorial e mais a data de edición.
Compoñen en total o corpus desta obra 77 autores, que abranguen
case trescentos anos de literatura na Costa da Morte, desde a publicación da
primeira obra en 1728 (La barca más prodigiosa de Antonio Rioboo) ata as
últimas obras que viron a luz no ano 2010. Non todos os autores teñen obra
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publicada en libro, mais incluímos tamén aqueles que deixaron un corpus
interesante espallado en distintas publicacións periódicas. Oxalá este libro
sirva para recuperar a obra de moitos escritores esquecidos.
Que vos sexa de proveito.
Xosé María Rei Lema
Xaneiro de 2011
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ABELLA, XELUCHO
Xermán Roxelio Abella Chouciño (Malpica
de Bergantiños, 1945) é licenciado en Teoloxía,
Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade
Pontificia de Salamanca, e exerce como profesor de
ensino secundario en Ponteceso. Á parte de artigos
de carácter filosófico en revistas especializadas –
destacando os estudos sobre Ángel Amor Ruibal-,
é autor de varias novelas destinadas a un público
infantil e xuvenil. Tamén publicou unha guía sobre
a súa vila natal –en colaboración con Xurxo Alfeirán-: Malpica. Vila da vida
na Costa da Morte (Concello de Malpica de Bergantiños, 2004).
Obra individual:
- A cidade maldita (Vigo: Xerais, 1989).
- Gundar e o cabalo de oito patas (A Coruña: Casals, 1991).
- A ermida do diaño (Vigo: Galaxia, 1998).
- As aventuras de Pelusa (A Coruña: Casals, 1998).
Obra colectiva:
- Aí está o conto (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993):
“Perdido”.
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
[Foto: Ana García (La Voz de Galicia)]

ABENTE, EDUARDO
Eduardo Abente Chans naceu na vila de Laxe en 1801 e faleceu en
Bamiro-Vimianzo en 1854, parroquia na que botou vinte e catro anos de
sacerdote. Eduardo Abente era tío e padriño de Eduardo Pondal, quen o
visitaba no seu camiño cara a Muxía, onde iniciou os seus estudos o bardo
pontecesán. O nome de Eduardo Abente figura entre os poetas en galego
que recompilou Carré Aldao na súa Literatura Gallega (1911); e Couceiro
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Freijomil, seguindo datos de Murguía, sinala que se licenciou en Cánones,
materia na que foi recoñecido como “doctísimo”, e que cultivou a poesía,
mais a súa modestia fixo que non quixese nunca publicalas; aínda así di
que deixou inédito un volume de Poesías. Como dato curioso digamos que
gravou, ou fixo gravar, nun banco de pedra da reitoral bamiresa a seguinte
cuarteta: Sentado al sol y al sereno / aquí estuvo Eduardo Abente / feliz sea
eternamente / en otro asiento más bueno. / Año 1849.

ABENTE, VICTORINO
Victorino Abente Lago (Muxía, 1846
– Asunción-Paraguai, 1935) é licenciado en
Medicina pola universidade compostelá. En 1869
decide emigrar ao Paraguai, país no que exercerá
como médico e tamén como poeta. A súa chegada
a Asunción coincide co momento máis crítico da
historia paraguaia: a guerra da Triple Alianza (18651870), contra Arxentina, Brasil e Uruguai, que
exterminou máis de dous terzos da súa poboación.
Victorino colaborará en varios xornais
paraguaios, sobre todo en El Pueblo, no que tiña
unha sección titulada “Mesa revuelta”. Será na
prensa onde comece a publicar os seus poemas
dedicados ao renacer da nova patria, o que o converterá axiña no “poeta da
resurrección nacional”. Xa que logo, Victorino foi considerado un dos poetas
máis importantes da literatura paraguaia, e como tal é das principais figuras
do romanticismo nacional (e aínda do posromanticismo).
A súa poesía, espallada en xornais e revistas, foi recompilada polo seu
neto Cándido Samaniego Abente en 1984. Á parte dos poemas en castelán,
figura entre a súa produción unha manchea de textos en galego, dedicados
nomeadamente á súa Muxía natal, algúns dos cales xa viran a luz na Literatura
Gallega de Eugenio Carré Aldao.
Obra individual:
- Antología Poética 1867-1926 (Asunción: Editora Litocolor, 1984).
Obra colectiva:
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
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- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da
Morte) (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).

ALEIXANDRE, MARILAR
María Pilar Jiménez Aleixandre (Madrid,
1947), aínda que non nacida na Costa da Morte,
é unha escritora moi vencellada a esta terra, en
concreto, á parroquia ceense de Toba. Doutora en
Bioloxía, é catedrática de Didáctica das Ciencias na
Universidade de Compostela. Aínda que tardou en
publicar, Marilar ten hoxe unha boa morea de títulos
editados, tanto de poesía coma de narrativa, e tanto
destinados a un público infantil e xuvenil coma a
un público adulto. Á parte da literatura de ficción,
tamén publicou numerosas obras relacionadas coa bioloxía e coa docencia.
Formou parte do Batallón Literario da Costa da Morte e do consello
editorial de “Letras de Cal”, e colabora en numerosas revistas literarias (Dorna,
Fadamorgana, Feros Corvos, Festa da palabra silenciada, Grial, Madrygal,
Luzes de Galiza, Tempos Novos, Escrita Contemporánea, A Nosa Terra,
etc.). Varios premios avalan a súa traxectoria: no eido da literatura infantil
e xuvenil foi “Premio Merlín” (1994) e “Premio da Crítica” (1995) por A
expedición do Pacífico; “Premio Rañolas” (1996) por O trasno de Alqueidón;
“Premio Lazarillo” (1999) e “Premio Lecturas Gálix” (2001) por A banda sen
futuro; “Premio The White Ravens” (2002) por Paxaros de papel; “Premio
Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil” (2008) e “Premio The White
Ravens” (2009) por A Cabeza de Medusa; foi ademais finalista do “Premio
Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil” (1996 e 2006) por O trasno de
Alqueidón e Rúa Carbón, respectivamente. Na narrativa para adultos acadou
os seguintes galardóns: “Premio Álvaro Cunqueiro” (1998) por A Compañía
Clandestina de Contrapublicidade; “Premio Manuel Murguía de Narracións
Breves” (1998) por “Desaforados muños”; “Premio La Voz de Galicia de
novela por entregas” (2001) por Unha presa de terra; e “Premio Xerais”
(2001) e “Premio San Clemente” (2002) por Teoría do caos. En poesía gañou
o “Premio Esquío” (1998) por Catálogo de velenos e o “Premio Caixanova”
(2006) por Mudanzas.
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Obra individual:
· Poesía:
- Catálogo de velenos (Ferrol: S. C. Valle Inclán, 1999).
- Desmentindo a primavera (Vigo: Xerais, 2003).
- Abecedario de árbores (Santiago de Compostela: Concello / El Correo
Gallego, 2006).
- Mudanzas (Santiago de Compostela: PEN Clube de Galicia / Danú Ed.,
2007).
· Narrativa:
- Tránsito dos gramáticos (Vigo: Xerais, 1993).
- Lobos nas illas (Vigo: Xerais, 1996).
- A Compañía Clandestina de Contrapublicidade (Vigo: Galaxia, 1998).
- Teoría do caos (Vigo: Xerais, 2001).
- Unha presa de terra (Vigo: Ir Indo, 2001).
- O coitelo en novembro (Vigo: Xerais, 2010).
· Literatura infantil e xuvenil:
- A formiga coxa (Vigo: Xerais, 1989).
- O rescate do Peneireiro (Vigo: Xerais, 1991).
- A expedición do Pacífico (Vigo: Xerais, 1994).
- Nogard (Madrid: Alfaguara / Obradoiro, 1994).
- O trasno de Alqueidón (Vigo: Xerais, 1996).
- O monstro da chuvia (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1998;
Vigo: SM, 2003).
- A banda sen futuro (Vigo: Xerais, 1999).
- O chápiro verde (Madrid: Anaya, 1999).
- Lapadoiras, Sacaúntos e Cocón (Vigo: Galaxia, 1999).
- Paxaros de papel (Vigo: Xerais, 2001).
- Basilisa, a princesa sapiño (Vigo: Galaxia, 2002).
- A vaca de Fisterra e a trabe de alcatrán (Madrid: Tambre / Edelvives,
2003).
- Rúa Carbón (Vigo: Xerais, 2005).
- Herbalúa (Vigo: Galaxia, 2006).
- A cabeza de Medusa (Vigo: Xerais, 2008).
- Dez abellas na laranxeira (Vigo: Xerais, 2008).
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Obra colectiva:
· Poesía:
- Alguén agarda que volva aquí (A Coruña: Venus, 1998).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “Se destes croios”.
- dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90 (Santiago de Compostela:
Letras de Cal, 1999).
- Palabras con fondo (Santiago de Compostela: Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade, 2000): “África”.
- A poesía é o gran milagre do mundo (Santiago de Compostela: PEN
Clube de Galicia, 2001): “Derrotas domésticas”.
- 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez (Vigo: Xerais, 2001):
“Emigrantes”.
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- Alma de beiramar (Vigo: AELG / A Nosa Terra, 2003): “Os nomes a
voces”.
- Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina (Santiago de
Compostela: Fundación Araguaney, 2003): “Endlösung”.
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG
/ Espiral Maior / Xerais, 2003): “remontando a maré”.
- Sempre mar: cultura contra a burla negra (Santiago de Compostela: A.
C. Benito Soto / Plataforma contra a burla negra / Colectivo Chapapote /
Plataforma Nunca Máis, 2003): “Barco negreiro”.
- Xela Arias, quedas en nós (Vigo: Xerais, 2004): “A deshora”.
- Poetízate (Vigo: Xerais, 2005).
- X. Espazo para un signo (Vigo: Xerais / Fundación Caixa Galicia, 2005).
- Polifonías. Voces poéticas contra a violencia de xénero (A Coruña:
Espiral Maior, 2006).
- Volverlles a palabra: homenaxe aos represaliados do franquismo
(Ourense: Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2006): “Desde Lavacolla”.
- Antoloxía de poesía galega 2 (Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia, 2007): “O peite”.
- Poesía viva, poesía pura (Premio Esquío 1981-2006) (Ferrol: S. C. Valle
Inclán, 2007): “Derrotas domésticas”, “Irmás” e “O que escribe a outra”.
- Vanakkam / Benvidas (Vigo: Galaxia, 2007): “As debandadoras de seda”.
- Poetas con Rosalía III (Santiago de Compostela: Fundación Rosalía de
Castro, 2008).
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- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
· Narrativa:
- Manual e escolma do relato galego: unha ollada desde os nosos días
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1995): “A luz do día escura”.
- Antoloxía do conto galego de medo (Vigo: Galaxia, 1996): “Agardando
polos morcegos”.
- Construír a paz. Cultura para a paz (Vigo: Educadores pola paz / Xerais,
1996): “Comparencia ante o nomeador”.
- Testemuñas (Vigo: Asociación Galega de Axuda ó Sahara / Fundación
Paz e Solidariedade, 1996): “Memoria de area”.
- Unha liña no ceo (58 narradores galegos 1979-1996) (Vigo: Xerais,
1996): “Lobos nas illas”.
- Antoloxía da narrativa actual I (Vigo: A Nosa Terra, 1997): “Xoana de
Castro atravesa a Quintana”.
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Variacións sobre o tema de
Carrapuchiña e o lobo”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997): “Nunha noite así”.
- Airadas de palabras (Santiago de Compostela: Laiovento, 1998):
“Desaforados muños”.
- Liñas para lelas (A Coruña / Vigo: Grándola Nova Edicións / Produccións
Audiovisuais, 1998; volume violeta): “Os deuses vínganse en ocasións”.
- Rías de tinta. Literatura de mujeres en francés, gallego e italiano
(Barcelona: Universitat de Barcelona, 1999): “Lobos nas illas”.
- Paisaxes con palabras (Vigo: Galaxia, 2001): “Fronte ao Pindo”.
- Acordanzas (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002): “Na pel
da troita”.
- Longa lingua. Os contos da Mesa (Vigo: Xerais, 2002): “Palabras
descarreiradas”.
- Materia prima. Narrativa galega contemporánea (Vigo: Xerais, 2002):
“O coitelo en novembro”.
- Carlos Casares. A semente aquecida da palabra (Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega, 2003): “A morte na arca”.
- Contos dende a arquitectura (Pontevedra: Colexio de Arquitectos,
2003): “Deseño”.
- El mundo es ancho pero no ajeno (Valencia: Fundación Bancaja, 2003):
“Os nomes da area”.
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- Narradio. 56 historias no ar (Vigo: Xerais, 2003): “Fala Carrapuchiña”.
- Carlos Casares. Os amigos, as imaxes, as palabras (Vigo: A Nosa Terra,
2004): “A aperta do polbo”.
- Santiago de Compostela (Santiago de Compostela: Concello, 2004).
- Antoloxía de narrativa galega 1 (Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia. 2007): “Pegadas na area”.
- From the beginning of the sea. Anthology of contemporary Galician
short stories (Brighton: Foreing Demand, 2008): “The light of day so
soon dark” e “Wolves in the islands”.
- Telling Stories from Galicia. Writers for a new millenium (Vigo: Xunta
de Galicia, 2008): “Medusa’s head”.
- Libraria Couceiro: 1969-2009. 40 anos de agradecemento (Santiago de
Compostela: Libraria Couceiro, 2009): “Cervantes seis”.
- Breogan’s Lighthouse. An Anthology of Galician Literature (Londres:
Francis Boutle Publishers, 2010).
· Literatura infantil e xuvenil:
- Os Contos da Campaña 1 (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
1992): “Neve na Amaía”.
- Contos da Travesía (Santiago de Compostela: Caixa Galicia / Xunta de
Galicia / RENFE, 1995): “A verdadeira historia do rato de biblioteca”.
- E dixo o Corvo… (Santiago de Compostela: Hospital Xeral / Xunta de
Galicia, 1997): “Catro cascarolos”.
- Imos xuntos camiñar (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999):
“A sombra do morcego”.
- Contos para levar no peto (Vigo: Xerais, 2001): “O rato de biblioteca e
a gaiteira de Marín”.
- Contos de máscaras, rúas, perdicións e caníbales (Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2004): “Monólogo da vaca caníbal”.
- Postais do camiño (Vigo: Galaxia, 2004): “A canción de Roldán”.
- Contos de medo no museo (Lugo: Museo Provincial, 2005): “O botón
encarnado”.
- O son das buguinas (Vigo: Xerais, 2007): “No lombo do elefante”.
- Chronicles of the End of the Earth. Galician Writers of Children’s and
Young Adults’s Narrative Literature (Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia / GÁLIX, 2009): “A cabeza de Medusa” [fragmento].
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· Teatro:
- El-Rei Artur e a abominable dama (Vigo: Ir Indo, 2001; con Carme
Domenech e Jorge Rey).
[Foto: Cedida pola escritora]

ALVITE, VALENTÍN
Valentín Alvite Gándara (Cures-CereixoVimianzo, 1959) é Licenciado en Filoloxía galegoportuguesa, exerce como profesor de lingua e
literatura galega. O seu labor literario saíu á luz
recentemente e, polo momento, cultiva, segundo as
súas palabras, “exclusivamente o relato de carácter
humorístico, pero que exclúe sempre a vulgaridade,
a escatoloxía e as historias disparatadas”.
Conta xa con varios premios na súa curta
traxectoria literaria: En 2005 gaña o “III Certame
de Microrrelatos ‘Lonxa Literaria’” (Moaña) con “Batea”; e ese mesmo ano
obtén o accésit no “Premio Carlos Casares de Microrrelatos” (Ourense). En
2009 gaña o “V Certamen Literario ‘Antonia Carreto’ de relatos cortos” (Santa
Amalia-Badaxoz) co relato en castelán “Rebeca”; e tamén o “VIII Certame
Relato de Aventuras ‘Antón Avilés de Taramancos’” (Noia) polo relato “O
hotel”. Ademais, a súa primeira obra publicada, Don Nuno e outros relatos
humorísticos, conta co apadriñamento de Xosé Luís Méndez Ferrín, autor do
prólogo.
Obra individual:
- Don Nuno e outros relatos humorísticos (A Coruña: Editorial Seara,
2003).
- O hotel (Noia: Toxosoutos, 2009).
[Foto: Editorial Toxosoutos]
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ARÁN TRILLO, TERESA
Teresa Ana María Arán Trillo (Fisterra, 1933)
foi mestra e funcionaria na Xunta de Galicia. Poetisa
e pintora autodidacta, colaborou cos seus poemas en
varias revistas, como a fisterrá O Berrón, ou Galicia
en Madrid e Poesía Galicia. Ten publicados tres
poemarios, dous en castelán e un en galego; e é autora
tamén da letra do himno de Sada.
Obtivo o segundo premio dos “Xogos Florais da
‘Orden de María Pita’” (2003) polo poema “Cornide
na lembranza coruñesa”.
Obra individual:
- Faíscas do tempo (A Coruña: Imprenta Comercial, 1987)
- Entre dos luces (1997)
- Diálogos con el mar (A Coruña: Hotel Riazor,1997)
Obra colectiva:
- Queimar as meigas (Galicia: 50 años de poesía de mujer) (Madrid:
Torremozas, 1988).
[Foto: Ir Indo Edicións]

BAHAMONDE, SUSO
Suso Bahamonde (A Coruña, 1974) vive dende
hai tempo na Costa da Morte, menos unha paréntese
de catro anos que o levou a Compostela. Foi membro
do Batallón Literario da Costa da Morte e participou
nos seus libros colectivos. Suso Bahamonde escribe
tanto poesía como relatos curtos con grande éxito.
Colaborou en revistas como Feros Corvos ou Dorna.
De momento só ten dado a lume unha obra individual,
mais hai outros libros que como di el “andarán
perdidos polos bares de Compostela, inéditos xa por
sempre e por capricho”.
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Obra individual:
- Óxido nas flores da tarde. Manifestos (Santiago de Compostela: Letras
de Cal, 2001).
Obra colectiva:
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Algúns poetas morren
empalmados”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “Canto”.
- O entrelazo das palabras (Santiago de Compostela: Consello Comarcal
do BNG, 1999).
- 37 poemas por man propia (Ribeira: Bourel, 2006).
- Dez por dez (Santiago de Compostela: Abrente Editora, 2007).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: www.susobahamonde.blogspot.com]

BALBOA TOBA, ANTONIO
Antonio J. Balboa Toba (Muxía, 1944) é
diplomado en Psicoloxía, pero as súas paixóns
confesadas son a literatura e a pintura. Aínda que
empeza a escribir na década de 1970, non será
ata finais do século XX cando vexa editada a súa
obra. Ata o momento deu ao prelo dúas novelas en
castelán e un poemario en galego, mais xa afirma ter
lista para a súa publicación unha novela en galego.
A súa primeira novela, La crónica de un viajante,
foi finalista do “Premio Torrente Ballester” (1998).
Obra individual:
- La crónica de un viajante (Betanzos: Lugami A. G., 1998).
- Cavilacións viaxeiras (Muxía: Concello, 2007).
- De las tinieblas a la luz (Vigo: Ir Indo, 2009).
[Foto: Xesús Búa (La Voz de Galicia)]
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BAÑA, ALICIA
Alicia Baña Castro (A Ponte do Porto, 1987) é
estudante de Bioloxía na Universidade de Santiago
de Compostela. Xa desde moi nova comezou
a escribir e a gañar premios. No “Concurso de
Relatos da Costa da Morte” conseguiu o 1º premio
no ano 2001 por “Vivencias dun can”, e ao ano
seguinte o 2º premio por “Lembranzas cheas de
po”. Pero non só se especializou en relato, senón
que tamén escribe poesía, e de feito xa deu a lume
o seu primeiro poemario, Daltonismo vital, libro
que recolle os poemas que escribiu nos tres últimos anos e que vai acompañado
de ilustracións feitas pola propia autora. Ademais xa ten pola rede colgado
algún outro poemario.
Obra individual:
- Daltonismo vital (2008).
Obra colectiva:
- Treze. V Concurso de Relatos da Costa da Morte (Noia: Institutos de
Baio, Cee e Vimianzo, 2001): “Vivencias dun can”.
- Treze. VI Concurso de Relatos da Costa da Morte (Noia: Institutos de
Baio, Cee e Vimianzo, 2002): “Lembranzas cheas de po”.
[Foto: Ana García (La Voz de Galicia)]

BAÑA, MARÍA
María Baña Varela (Cesullas-Cabana de
Bergantiños, 1906 – 1995) é unha representante da
poesía oral e popular, e como ela mesmo di “eu penso en
copla”. Este tipo de poesía estivo sempre desprestixiada,
pero coincidimos con Xosé Manuel Varela (autor da
edición do seu libro recompilatorio) ao afirmar que estes
textos permítennos contemplar a situación da lingua
oral e da variante dialectal do galego de Bergantiños,
ademais de ser unha mostra dunha literatura tan válida
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como calquera outra. Chegou a ser moi coñecida na redonda polo seu labor
poético, celebrándose homenaxes antes e despois da súa morte, e hoxe en día
o concello cabanés outorga un premio literario co nome da poeta.
Obra individual:
- Falaba de ser poeta (Cabana de Bergantiños: Concello, 1998).
- Colleita poética (Cabana de Bergantiños: Concello / Caixa Galicia,
2004).
[Foto: www.concello-cabana.es]

BLANCO, CONCHA
Concepción Blanco Blanco (Lires-Cee,
1950) é diplomada en Maxisterio, e exerce a
docencia na vila de Cee. O seu traballo como
profesora fixo que comezase escribindo títulos
a medio camiño entre o manual de lectura e a
obra literaria, constituídos por poemas, relatos e
cadros teatrais. Pero logo continúa unha frutífera
carreira como escritora de relatos e novelas
destinadas ao público infantil e xuvenil. Nos
últimos anos deu o salto á narrativa destinada
aos adultos, sen descoidar nunca os máis novos.
A súa produción literaria viuse recompensada con varios premios.
Desde os primeiros “Premios O Facho” dos anos 1982 (con “O planeta
ceboleiro”) e 1983 (con “Os habitantes de Nepocifonilandia”); ata os máis
recentes: “Premio Novela por Entregas ‘La Voz de Galicia’” (2007) por
Habitación 202, “Premio Arume de poesía para nenos” (2007) por Cantos
da rula, “Premio Frei Martín Sarmiento” (2008) por Poemas para pintar, e
“Premio de Literatura Infantil e Xuvenil ‘Pura e Dora Vázquez’” (2008) por
Encontros ás agachadas. Tamén foi finalista do “Premio Barco de Vapor”
(1988), finalista dos “Premios Merlín” (1996, 1999 e 2003), finalista do
“Premio Pura e Dora Vázquez” (2007) por “Os poderes máxicos de Aitema” e
obtivo o accésit dos “Premios Lazarillo” (1997) por ¡A min que me importa!.
Obra individual:
- Contos prá escola (Sada: Ediciós do Castro, 1981).
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-

Cousiñas prá escola (Sada: Ediciós do Castro, 1984).
Chuchamel (Sada: Ediciós do Castro, 1988).
O Noso Pepe (Sada: Ediciós do Castro, 1989).
¿Andrómenas? (Vigo: SM, 1989).
A misteriosa montaña de Pena Negra (A Coruña: Casals, 1991).
A vaca titiriteira (A Coruña: Bruño, 1991).
O milagre de Carola (Sada: Ediciós do Castro, 1992).
A Papoula era máxica (Sada: Ediciós do Castro, 1994).
A camioneta da media risa (A Coruña: Bruño, 1994).
Berta non sabe voar (Santiago de Compostela: Pentalfa, 1995).
A Disco ecoloxista (Vigo: Edicións do Cumio, 1995).
Marcelo non me toma o pelo (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco,
1995).
A maxia da bola metálica e outros contos (Vigo: Edicións do Cumio,
1995).
As loucas vacacións dunha formiga (A Coruña: Bruño, 1996).
O vestido de Cora (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1996).
O aniversario de Ana (Vigo: Obradoiro, 1997).
¡A min que me importa! (A Coruña: Bruño, 1998).
A aventura das cores (Vigo: Xerais, 1998).
A casa de cartón (A Coruña: Everest, 2000).
Querido Iván (A Coruña: Everest, 2000).
Quero que veñan meus pais (Barcelona: Casals, 2000).
Berta (Vigo: Ir Indo, 2001).
Estela, a domadora de ras (Vigo: Ir Indo, 2002).
Boris (Vigo: Galaxia, 2004).
Sara (A Coruña: Casals, 2004).
A bruxiña da sorte (Santiago de Compostela: Alfaguara/Obradoiro,
2005).
Boris e compañía (Vigo: Galaxia, 2005).
Poemas para pintar (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2006).
Tita (A Coruña: Everest, 2006).
Cantos da rula (Sada: Ediciós do Castro, 2008).
Habitación 202 (A Coruña: Everest, 2008).
Nano (A Coruña: Everest, 2008).
Coa carauta posta (Noia: Toxosoutos, 2009).
Encontros ás agachadas (Ourense: Deputación, 2009).
Os poderes máxicos de Aitema (Vigo: Galaxia, 2010).
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- Repetimos. Acción! (A Estrada: Ed. Fervenza, 2010).
Obra colectiva:
- 8 contos (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1989).
- E dixo o Corvo… (Santiago de Compostela: Hospital Xeral / Xunta de
Galicia, 1997): “A tatuaxe de Sam”.
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “a mentira é un tirizó”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- O trasno rebuldeiro (Cee: A. Neria / A. C. Monte Branco, 1997): “Hale
Bopp”.
- Deixade que voe o Paporroibo, que nos conte contos (Ortigueira:
Edicións O Paporroibo, 1999): “Andainas de neno”.
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- Catro contos para unha data (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
2004): “A fonte das ras”.
- Contos de barcos, paxaros, infancias e pesadelos (Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2004): “O voo do paxaro”.
- A Coruña á luz das letras (Iñás-Oleiros: Trifolium, 2008): “Son elas”.
[Foto: Cedida pola escritora]

CAAMAÑO DEVESA, MANUEL
Manuel Caamaño Devesa (Laxe, 1879 - Montevideo, 1928) é outro
dos nosos poetas da emigración, neste caso riopratense. Da súa vida pouco
se sabe. Segundo Álvaro de las Casas (Antología de poetas gallegos; 1939),
era mariñeiro e pesador de carbón no porto de Bos Aires. Pero debeu
compartir residencia entre a capital arxentina e Montevideo, se nos atemos
á datación dos poemas. Así sabemos que “Horfa” foi composto en Bos Aires
en marzo de 1914, pero foron escritos no Cerro-Montevideo “¡Fisterráns!”
en 1918, “Íntema” e “A compra dun faco na feira de Baio” en 1927. Polo
tanto poderíase pensar que polo menos nos últimos dez anos da súa vida
residiu no Uruguai, a pesar de que mantiña unha importante comunicación
co outro lado do río da Prata como o demostra o feito de que publicaba os
seus poemas alí.
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E falando da súa poesía, Álvaro de las Casas dinos que publicou un
pequeno opúsculo de poemas titulado Marisqueiras, do que nada se sabe. Os
poemas que coñecemos del son os editados nas distintas revistas e periódicos da
colectividade emigrada na Arxentina; algúns deles viron a luz postumamente
grazas ao seu amigo e veciño Antón Zapata. Nestes poucos poemas obsérvase
que se trata dun poeta de certo valor, coidadoso das artes métricas, da rima e
do número de sílabas, tendo composicións tan complicadas coma os sonetos
ou as décimas, afastándose da poesía de tipo popular. Entre os temas que
aborda destaca o mar, o mundo dos mariñeiros, o seu mundo; mais tamén toca
os temas sentimental ou a crítica social.
Obra individual:
- Marisqueiras (d.d.)
Obra colectiva:
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).

CAMPOS NÚÑEZ, XOSÉ
Xosé Campos Núñez era natural de
Camariñas, onde exercía como secretario
municipal, cargo que ocupou tamén no concello
de Laxe. Publicou poemas en galego e en castelán
na revista corcubionesa Nerio, na coruñesa
Nós (El Noroeste) e na bonaerense Alborada.
Ademais, foi correspondente da citada revista
arxentina na vila camariñá.
[Foto: Nerio]
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CANOSA, MARÍA
María Canosa Blanco (Cee, 1978), enxeñeira
de camiños, canais e portos, comezou a escribir moi
nova, quizais por influencia de súa nai, Concha Blanco.
Coma ela, boa parte da súa produción está destinada a
un público infantil e xuvenil. Ademais dos relatos e
das novelas, María tamén se atreveu en varias ocasións
coa poesía. Conseguiu varios premios literarios polos
seus relatos nos certames organizados polas A. C.
O Facho, A. C. Terra de Sena, A. C. Xermolos ou o
“Francisco Fernández del Riego”, pero sobre todos
destaca o “Premio de Literatura Infantil e Xuvenil ‘Pura e Dora Vázquez’”
que gañou en 2010 pola súa obra O papaventos de Laura. Na actualidade,
María colabora en La Voz de Galicia con artigos de opinión.
Obra individual:
- Bramido maino (Sada: Ediciós do Castro, 1997).
- A pedra do seixo (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1997).
- Á espreita na penumbra (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1999).
- Leo era un león (Vigo: Ir Indo, 2002).
- Entre papoulas (A Coruña: Everest, 2009).
- Faíscas (Vigo: Galaxia, 2009).
- Matías, un pito de campionato (Vigo: Galaxia, 2010).
Obra colectiva:
- Dezaseis relatos: Pontedeume 1991-1995 (Pontedeume: Concello,
1995): “O derradeiro adeus”.
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Chorei:…” (poesía).
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997): “Doentes malferidos” (poesía).
- O trasno rebuldeiro (Cee: A. Neria / A. C. Monte Branco, 1997): “Ronca
o mar”.
- Mini-relatos (Vigo: Librería Cartabón, 1999): “Remexendo”.
- Narradoras (25 autoras galegas) (Vigo: Xerais, 2000): “Deixando atrás
o asfalto”.
- A Coruña á luz das letras (Iñás-Oleiros: Trifolium, 2008): “A torre
milenaria”.
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- Tres blues e un rap (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Galix,
2008): “O café de Ramón”.
[Foto: Cedida pola escritora]

CANOSA PUENTE, MANUEL
Manuel Canosa Puente naceu na vila de Muxía en 1894. Como tantos
outros, colleu o camiño da emigración cara á Arxentina, e alí comezou a
publicar poemas na prensa da colectividade, como no semanario Galicia
(da “Federación de Sociedades Gallegas”) e, fundamentalmente, na revista
Alborada da “A. B. C. del Partido de Corcubión”, publicación na que atopamos
unha vintena de composicións súas, practicamente todas en galego. Os seus
poemas son evocadores da súa vila natal e arredores, pero tamén cultivou a
poesía de carácter reivindicativo. Desenvolveu un importante labor social na
A. B. C. de Corcubión, da que foi directivo durante moitos anos.

CARRIL, ARTURO
Arturo Patricio Carril Amigo (Corcubión, 1902 –
Buenos Aires, 1990), ou Patricio Arturo como figura na
acta de bautismo, é un dos nosos escritores na emigración.
Aínda que algunhas das súas biografías sinalan como
lugar de nacemento Malpica de Bergantiños, o certo é
que desta vila bergantiñá procedía seu pai. Vaise moi
novo a Montevideo para librar do servizo militar, e na
cidade uruguaia comeza a traballar como linotipista.
Enseguida se introduce no mundo sindical e político,
fundamentalmente no anarquista, aínda que non tarda
en achegarse ao nacionalismo (participa da “Irmandade
Nacionalista d’America do Sul”). Xa desde moi cedo
se interesa pola literatura e polo xornalismo. Na década
de 1920 exerce como correspondente no Uruguai do
prestixioso periódico bonaerense El Correo de Galicia,
e despois formará parte do grupo dos “céltigos” (“Peña
Céltiga”, intelectuais reunidos darredor da revista
bonaerense Céltiga). Nesta década funda tamén a revista
Mundo teatral e na seguinte La lectura. Tamén creará a
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Editorial Mar, na que aparecerá a primeira tradución ao castelán da novela de
Castelao Os dous de sempre, feita polo propio Carril en 1937. Na década de
1940 trasládase á Arxentina, onde continúa o seu labor cultural e intelectual,
ademais de vencellarse á Federación Libertaria Argentina.
Arturo Carril cultivou a poesía, a novela e o ensaio, pero destacou sobre
todo como dramaturgo. As súas moitas obras escritas, algunhas aínda inéditas,
foron estreadas en ambas as beiras do río da Prata, e foron merencentes de
varios premios. Entre eles destaca o “Premio de la Sociedad de Autores
Teatrales del Uruguay” en 1942 pola obra Estoy sola y te espero. Algunhas
das súas obras tamén se fixeron famosas pola censura dos gobernos ditatoriais
arxentinos, como foi o caso de Argentina, hora cero, que por outra parte está
considerada unha das súas mellores pezas. Tamén temos que falar da obra Las
viudas de los vivos, que trata do tema da emigración e desenvólvese na vila
de Malpica.
Como ensaísta, Carril ten obras dedicadas ao mundo teatral, como El
Teatro (ayer, hoy y mañana), pero tamén ao político: Teoría del Estado de
Transición.
Obra individual:
· Teatro:
- 3 variaciones sobre un tema. Teatro (Valencia: Editorial Mar, 1938).
- Estoy sola y te espero (Buenos Aires, 1942).
- Nuestro hermano Florencio (Buenos Aires)
- Crónica de una ciudad y su musa (Buenos Aires)
- Las viúdas de los vivos (Buenos Aires).
- Teatro completo de Arturo Carril (Buenos Aires: Ed. Mecenas, 2 vol,
1959).
- Argentina, hora cero (Buenos Aires, 1969)
· Novela:
- Sobre el río como mar (Buenos Aires).
- Como las ví (Buenos Aires).
- Como los ví (Buenos Aires).
· Poesía:
- La cofradía de los pescadores (Buenos Aires).
[Fotos: www.enciclopediadaemigraciongalega.com]
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CASTIÑEIRA ROMAR, FRANCISCO
Francisco M. Castiñeira Romar (DelémontSuíza, 1977) é fillo de emigrantes de Laxe, aínda
que vivíu case sempre na Coruña… ata que volveu
emigrar á Baviera, onde reside agora. A súa escrita
componse unicamente de relatos, relatos que
viron como acadaban boa cantidade de premios:
‘Concello de Burela’ (1999) por “Némese”, ‘Vila
de Pontedeume’ (2001) por “22”, ‘Ágora conto’
(2001) por “W.C.”, ‘Certame Literario de Narración
Curta Vila do Carballiño’ (2002) por “Tebras”, ‘Suárez Ferrín’ (2002) por
“De feridas e nomes”, ‘Radio France International-Cide Hamete Benengeli’
(2003) por “O cuspe dos Poliquetos”, ‘Lucus Augusti’ (2004) por “Coitelas”,
‘Certame Ourense de Contos para a Mocidade’ (2006) por “Inventario de
nubes”. Da reunión de moitos destes relatos premiados naceu un libro, e agora
está para saír o segundo con máis contos galardoados. Tamén colaborou en
revistas como A Trabe de Ouro ou Dorna.
Obra individual:
- Seica chove (A Coruña: Baía Edicións, 2002).
Obra colectiva:
- Na vangarda 2004. Certame galego de novos creadores. Relato curto
(Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2005): “Batallas que non se
libran”.
- Inventario de nubes e catro contos máis (Ourense: Casa da Xuventude,
2007).
- Premios Pedrón de Ouro. Certame de Narración Breve Modesto R.
Figueiredo. XXX (2004) e XXXI (2005) (Sada: Ed. do Castro, 2007):
“Inventario de nubes”.
Foto: Baía Edicións]
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COLLAZO, CELSO
Celso Collazo Lema naceu na vila de Vimianzo en
1921, mais as andainas da súa vida levárono a percorrer
medio mundo. Xa de novo trasládase a Vigo, onde vive
“unha bohemia disparatada e suculenta” en palabras de
Borobó. Alí traba amizade con Fernández del Riego,
Paz Andrade, os irmáns Álvarez Blázquez, os pintores
Laxeiro, Lugrís e Granell, entre outros intelectuais que
residían na cidade olívica. Á parte da súa paixón polo
xadrez (chegou a formar parte da selección española),
publica os seus primeiros textos en revistas como
Alba, Posío ou Ínsula, e en xornais, fundamentalmente
no compostelán La Noche. Collazo destaca polas súas críticas literarias e
artísticas, mais tamén se atreve coa literatura de ficción, tanto o relato como
a poesía. En 1951 obtén o terceiro premio nos Xogos Florais de Ferrol polas
súas “Cantigas ao mar do Ferrol” (publicadas en La Noche, 4-9-1951). Uns
anos atrás acadara gran sona o seu relato dialogado “Pranto en Marcón” que
figuraba no libro colectivo Pontevedra, boa vila.
Pero o seu labor xornalístico fará que esqueza a literatura. En 1952 casa
coa pintora Mª Antonia Dans e marchan a vivir a Madrid. Alí traballará para
o xornal Pueblo, mais o seu matrimonio romperase sete anos despois (deixara
polo medio o nacemento dunha filla, a co tempo famosa actriz Rosalía Dans).
A mediados da década de 1960 trasládase a Londres como correspondente do
xornal madrileño, pero axiña se pasa á Axencia EFE e crea na capital británica
unha delegación. Poucos anos vai botar en Londres, pois vai para Nova York
montar a nova delegación da Axencia EFE. A comezos de 1970 abandona os
Estados Unidos e volve para Madrid, mais por pouco tempo, pois no mes de
outubro é enviado a Moscova para crear alí unha nova delegación (vai ser
o primeiro xornalista español en territorio soviético e durante cinco anos o
único). En 1975 volve para Nova York, pero logo da fin da ditadura regresa a
España. Aquí escribe, sen abandonar a Axencia EFE, en publicacións como
Sábado Gráfico, La Actualidad Española, ABC Dominical, en moitos casos
con artigos sobre restauración (foi presidente da “Cofradía de la Buena
Mesa”). Tamén colabora en novas revistas científicas, como Muy Interesante.
De 1983 a 1988 foi presidente da “Unión de Periodistas de España”. Na
actualidade vive retirado en Guadalix de la Sierra.
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Obra colectiva:
- Pontevedra, boa vila (Pontevedra: Gráficas Torres, 1947; reedición
facsimilar en Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1985): “Pranto
en Marcón”.
- Pontevedra literaria (Pontevedra: Concello / Fundación Caixa Galicia,
2007): “Pranto en Marcón”.
[Foto: Xaime Isla (Editorial Galaxia)]

COLLAZO, XOSÉ
Xosé Ladislao Collazo Martínez (Baio,
1880 – Buenos Aires, 1962) emigrou en 1913 á
Arxentina, e alí comezou a publicar unha serie de
poemas nas revistas da colectividade, chegando
a xuntar un número considerable deles, que non
tiveron a sorte aínda de ser recompilados nun libro.
Á parte do seu labor como escritor, e como canteiro
–o seu verdadeiro oficio-, Pepe desempeñará un
importante labor social e cultural a través da A. B.
C. del Partido de Corcubión, da que foi directivo
entre os anos 1926 e 1944. Como tal foi partícipe da construción de catro
escolas no partido xudicial corcubionés, e ante a imposibilidade de que se
fixese a proxectada escola en Baio –por causa da guerra civil-, decidiu que
o “Comité de Homenaxe a Agra Regueiro”, que formara para erixirlle unha
estatua a este mestre, se orientase á creación dunha escola, feito que conseguiu
ver realizado en 1954.
Os poemas de Collazo foron publicados nas revistas porteñas Alborada e
Unión de Teo y Vedra, e son na súa maioría evocadores da súa terra natal, pero
tamén agochan dentro unha boa dose de crítica social (contra o caciquismo, o
problema agrario, o escolar…). É unha poesía popular, pero que tamén bebeu
dos clásicos das nosas letras (sobre todo do seu veciño e admirado Labarta
Pose). Proximamente sairá á luz unha recompilación da súa obra poética.
Obra individual:
- Xosé Collazo. Obra poética (Vigo: Xerais, no prelo).
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Obra colectiva:
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria, 2001).
[Foto: Unión de Teo y Vedra]

COUSILLAS NOVO, DIEGO
Diego Cousillas Novo (Malpica, 1980)
é Licenciado en Filoloxía Galega, e exerce
como profesor no ensino secundario. Deuse a
coñecer no mundo literario ao acadar o “Premio
de Poesía Johán Carballeira” no ano 2005 por
Faltas de ortografía, ata o momento a súa única
obra publicada. Tamén conseguiu un accésit no
“Premio de Poesía Erótica Illas Sisargas” (2006)
por “Poemas de ocasión”.
Obra individual:
- Faltas de ortografía (A Coruña: Espiral Maior, 2008).
[Foto: El Correo Gallego]

CREUS, DAVID
David Creus Andrade (Cee, 1975), licenciado
en Belas Artes, traballa como docente no ensino
secundario, o que combina coa súa afección poética
e teatral (actor de Talía Teatro). Membro do Batallón
Literario da Costa da Morte, colaborou en varias
revistas literarias como Feros Corvos antes de darse
a coñecer no mundo literario galego cando acada o
‘Premio de Poesía Afonso Eanes do Cotón” (2002)
por Palabras para un parque hidráulico. Así e todo,
xa conseguira o galardón no “IV Premio de Poesía e
Relato Curto do I. B. Francisco Aguiar” (1993), na modalidade de poesía por
“Tic-Tac”. Tamén obtivera un premio no “XXI Certame Literario Minerva”
(1993) polo seu relato “O xoguete sexual e os ananos”.
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Obra individual:
- Palabras para un parque hidráulico (Santa Comba: tresCtres, 2003).
- Facer Merzbau non ou posible? (con Estevo Creus; Santiago de
Compostela: non ou edicións, 2007).
Obra colectiva:
- IV Premio de Poesía e Relato Curto do I. B. Francisco Aguiar de Betanzos
(Betanzos: I. B. Francisco Aguiar, 1994).
- Demasiados sinónimos. Premios do XXI Certame Literario “Minerva”
1993 (Santiago de Compostela: Colexio Manuel Peleteiro, 1994): “O
xoguete sexual e os ananos”.
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Descubrir un…”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 2007).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “caer…”.
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: www.taliateatro.es]

CREUS, ESTEVO
Estevo Creus Andrade (Cee, 1971), licenciado
en Psicoloxía, foi un dos fundadores do grupo Talía
Teatro. Membro do Batallón Literario da Costa
da Morte, foi tamén socio fundador de aventuras
editoriais como Letras de Cal ou Retagarda Edicións.
Aínda que destaca como poeta, nos seus inicios
Estevo obtivo algún éxito cos seus relatos, en
concreto os accésit do “Premio Pedrón de Ouro.
Modesto R. Figueiredo” (1993) por “E a catro patas,
quilómetros”, e do “Premio Ourense de Contos para
a Mocidade” (1995) por “Alguén matou a Bambi”.
Como poeta aparece a súa obra en diversas revistas
(Feros Corvos, Dorna, A Regueifa, Universidade...), en libros colectivos, ou
nos cinco libros que ata o de agora publicou.
A súa obra poética foi merecedora de importantes galardóns: o “Premio
de Poesía Miguel González Garcés” (1996) por Areados, o “Premio Eusebio
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Lorenzo Baleirón” (1998) por Teoría do lugar, ou o “Premio de Poesía Fiz
Vergara Vilariño” (2002) por Decrúa.
Obra individual:
- Poemas da cidade oculta (Vigo: Xerais, 1996).
- Areados (A Coruña: Deputación, 1997 / Santiago: Ed. Compostela,
2005).
- Teoría do lugar (Sada: Ediciós do Castro, 1999).
- O libro dos cans (Santiago de Compostela: Retagarda Edicións, 2000).
- Decrúa (A Coruña: Espiral Maior, 2003).
- Facer Merzbau non ou posible? (con David Creus; Santiago de
Compostela: non ou edicións, 2007).
Obra colectiva:
- Premios Pedrón de Ouro. Premios do ‘Certame Nacional Galego de
narracións breves Modesto R. Figueiredo’. Certames XVIII (1992) e XIX
(1993) (Sada: Ediciós do Castro, 1994): “E a catro patas, quilómetros”
(relato).
- Historia da pusilanimidade e catro contos máis (Ourense: Casa da
Xuventude, 1996): “Alguén matou a Bambi” (relato).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “A praia é enorme…”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “Recordo o meu
salón…” e “Estamos aquí…”.
- dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90 (Santiago de Compostela:
Letras de Cal, 1999).
- 25 anos de poesía galega (1975-2000). III (A Coruña: La Voz de Galicia,
2002).
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG
/ Espiral Maior, Xerais, 2003).
- Sempre mar: cultura contra a burla negra (Santiago de Compostela: A.
C. Benito Soto / Plataforma contra a burla negra / Colectivo Chapapote
/ Plataforma Nunca Máis, 2003): “No cultivo extensivo das palabras…”.
- Poetízate (Vigo: Xerais, 2005).
- 37 poemas por man propia (Ribeira: Bourel, 2006).
- Poetas en blanco y negro. Contemporáneos (Madrid: Abada, 2006).
- Poética da casa (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2006).
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- Antoloxía da poesía galega 2 (Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia, 2007).
- Polifonías II. Voces poéticas contra a violencia de xénero (A Coruña:
Espiral Maior / Xunta de Galicia, 2007).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Santos-Díez (AELG)]

EIROA, RAMÓN
Ramón Eiroa García (Camariñas, 1922 –
Bilbao, 2004). Nacido en Camariñas e criado en
Laxe, este enxeñeiro de minas, viviu en moitos outros
sitios seguindo a seu pai, tenente da Garda Civil, que
acabaría por recalar en Puertollano. Foi un escritor de
vocación tardía, destacando sobre todo como narrador,
aínda que os seus inicios foron como poeta.
O seu maior éxito foi ser finalista do Premio
Nadal en 1980 coa novela Notas para la aclaración
de un suicidio. Tamén foi finalista en dúas ocasións do
Premio Sésamo (1978 e 1982) por Cuando llores por mí, Julia e Concierto para
dos trombones y una camelia. Si conseguiu os seguintes premios: “Ciudad Real
de Novela” (1976) por Pozo de Levante, “Concurso Literario de La Felguera”
(1978) polo relato “Aturuxo el Vikingo”, “Premio Cuentos Lena” (1979) por
“Cuando Martín ganó la carrera”, “Premio Estébanez Calderón” (1979) por
“Gervasio el guardia”, “Premio Antonio Machado” (1980) por “El tren que
llegaba con el viento”, “Premio Renfe” por “Atila, el último guardagujas”.
Tamén en poesía acadou algún premio: “Premio Pámpanas Amarillas” por
Nana para un soldado, “Premio Valdepeñas” (1979) por Vino nuevo ou o
“Premio Jaraiz” (1979) por A veces es triste ser poeta. En 1981 afirmaba que
estaba a preparar un ensaio titulado Ancestros de la costa de la muerte, sobre
testemuños de xente maior, mais descoñecemos se o chegou a editar.
Obra individual:
- Pozo de Levante (Torrejón de Ardoz: El Reino del Corazón de Jesús, 1976).
- Aturuxo, el Vikingo (La Felguera: Imp. Gráfica Felguerina, 1978).
- Cuando llores por mí, Julia (Valladolid: Edival Ediciones, 1978).
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-

Notas para la aclaración de un suicidio (Barcelona: Destino, 1981).
Concierto para dos trombones y una camelia (1982).
Musgo verde oscuro (Barcelona: Destino, 1982).
Los cenicientos (Bilbao: Ediciones Mensajero, 1987).

Obra colectiva:
- Rosa la cordera y otros relatos (Madrid: Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, 1980).
- Antología de Cuentistas Españoles Contemporáneos 2 (Madrid: Gredos,
1996): Aturuxo el Vikingo”.
- Premio Internacional “Cuentos Lena”: 1963-2001 (Avilés: Azuzel, 2001).

ESCARIZ, MATÍAS
Matías María Escariz y Méndez (Buenos Aires, 1881 – Cangas, 1945)
é fillo de emigrantes de Lires, a onde regresou a familia cando el contaba con
cinco anos de idade. A pesar da oposición paterna cursa a carreira eclesiástica
ademais de Dereito canónico. En 1903 expídeselle o título de tonsurado e é
nomeado ecónomo de San Xoán de Bardullas (e unidos). En 1907 aparece
destinado a San Xoán de Bardullas, San Tirso de Buiturón e Santa Leocadia
de Frixe, onde exerce o sacerdocio. Posteriormente é destinado a Santa
Cristina de Vea (A Estrada), chegando en 1921 ás parroquias de San Vicente
e San Martiño de Duio. Nestas freguesías fisterrás permanecerá ata 1930,
cando foi nomeado capelán das Oblatas de Santiago de Compostela. Un ano
despois foi nomeado cronista da Orde Terciaria dos Franciscanos, e en 1932
é destinado a Betanzos como capelán do “Asilo de Ancianos Desamparados
‘García Hermanos’”. Rematará os seus días en Cangas como capelán da
“Comunidad de Hijas de Nuestra Señora (Enseñanza)”.
Como escritor, Matías Escariz desenvolveu unha importante obra
poética, pois a pesar de que nunca chegou a recompilar a súa produción,
puidemos atopar máis de 130 composicións publicadas por revistas e
periódicos, a meirande parte delas en galego. Cómpre destacar tamén que
esa produción foi desenvolta por Escariz no curto espazo de seis anos, pois
o primeiro poema que del atopamos é de 1929 e o último de 1934. Polo
tanto, comeza a escribir cando se atopa nas parroquias de Duio. Xa que
logo, e en espera dunha recompilación, temos que buscar as súas poesías
na prensa, fundamentalmente no xornal El Compostelano. Tamén aparecen
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en revistas como as arxentinas Céltiga, Finisterre ou Betanzos, e a viguesa
Vida Gallega.

FINISTERRE, ALEXANDRE
Alejandro Campos Ramírez (Fisterra, 1919 –
Zamora, 2007) levárono de Fisterra con 5 anos para
A Coruña e con 15 anos marchou a estudar a Madrid,
onde comeza a publicar os primeiros textos, pero axiña
chegaría a guerra civil. Ferido, é trasladado a Valencia
e de alí a Montserrat, e será aquí onde cree o xogo polo
que foi mundialmente coñecido: o futbolín. Rematada
a guerra volve a Ferrol, pero é detido e enviado a
Marrocos, onde pasa catro anos. Regresa e dedícase a
estudar o folclore español, adoptando xa o pseudónimo
de Alejandro Finisterre. En 1947 cruza a fronteira francesa e pide asilo político.
Aquí é redactor de L’Espagne Republicaine, ao tempo que estuda Filosofía
e Letras en París e Roma; tamén intensifica a súa especialización en Artes
Gráficas en varias cidades europeas. En 1950 e 1951 viaxa á India, ao Tíbet,
Indonesia, China e Xapón, e aí decide trasladarse a vivir a América. Chega
a Ecuador, onde bota uns anos antes de establecerse en Guatemala. Pero un
golpe militar no país centroamericano fai que queiran deportalo a España,
consegue fuxir a Panamá, onde novamente é detido. Pide ser deportado a
México, a onde conseguirá chegar logo de presións internacionais ao seu
favor. No país azteca permanecerá ata que remate a ditadura franquista e
volva a España, mais, como el dixo, en todo este tempo que estivo fóra non
deixou de visitar Fisterra.
No exilio destacou como editor literario. Xa dera os primeiros pasos
en Madrid cando fundara con Rafael Sánchez Ortega a revista Paso a la
juventud en 1936. Pero o seu primeiro gran proxecto chegará en 1952 cando
en Quito funda Ecuador 0º 0’ 0”. Revista de Poesía Universal, na que publican
moitos poetas americanos e españois exiliados. Pero será en México onde vai
dedicarse definitivamente ás artes gráficas. Funda a Editorial Finisterre, que
vai ser recoñecida como unha das máis importantes de Hispanoamérica. Nela
mesmo publicou en 1961 unha antoloxía de poetas galegos co título de Poesía
Gallega Contemporánea. Aquí crearía o Ateneo de Galicia, e en 1967 foi
nomeado Académico Correspondente pola Real Academia Galega.
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Como escritor comezou a escribir na adolescencia, publicando poemas
na súa revista madrileña, ás veces co seu nome de pía, outras co pseudónimo
Clavel Rojo. Os seus primeiros libriños chegan coa guerra, pero será a
mediados de século, aínda en Europa, cando saía a súa primeira gran obra,
Cantos rodados, que leva ilustracións de Picasso. En París tamén se estrearía
un drama-ballet seu titulado Del Amor y de la Muerte. Os seguintes libros
xa os editaría en América, utilizando nos seus últimos poemarios un novo
pseudónimo: Simplicio Revulgo. Deixou Alexandre varios libros inéditos,
entre eles dous en galego.
Obra individual:
- Cantos Quintos (Madrid: Editorial Uguina, 1936).
- Seis danzas catalanas (Barcelona: Monistrol, 1937).
- Cantos esclavos. Versos de buen y mal humor (Madrid: Gráficas
Clemares, 1945).
- Cantos rodados (Roma: Ediciones Gaita y Menhir, 1950).
- 18 de julio (México: Ecuador 0º 0’ 0’’, 1956).
- Cumbres borrascosas (México: Ecuador 0º 0’ 0’’, 1956).
- Café, coña y puro (México: Ecuador 0º 0’ 0’’, 1956).
- Raíl (México: Finisterre, 1963).
- Coplas de mal decir, plegarias y flornabos del tiempo y del espacio
(México: Gráficas Menhir, 1977).
- La peste que no cesa (México: Finisterre, 1983).
- Cantos rodados. Antología poética (Madrid: Libertarias / Prodhufi,
1992).
Obra colectiva:
- Muller de doce sal. Homenaxe a Inés Canosa, Madrid 2000 (Xixón: Vtp
Editorial, 2001): “Xacobeos”.
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
[Foto: Valerie de la Dehesa]
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FRAGA, MODESTO
Modesto Fraga Moure (Fisterra, 1974),
dinamizador cultural e estudante de Filoloxía Galega,
escribe poemas e relatos desde moi novo. Membro
fundador do Batallón Literario da Costa da Morte,
formou parte do consello editorial de “Letras de Cal”,
e na actualidade é directivo do PEN Clube de Galicia.
Pode verse a súa poesía en revistas como Feros
Corvos, Dorna, Galicia en Madrid, A Xanela, Casa
da Gramática, Augas Verso, etc.
Conseguiu Modesto varios premios literarios:
o “Feliciano Rolán” (1996) por Amar nocturno, o “O Grelo-Amigos de
Galicia” (1997) por Do amor salgado, o “Avelina Valladares” (1997) por
Corpos paisaxe, o “Manuel Orestes Rodríguez” (1997) por Poemas de
lenta ausencia, o “Faustino Rey Romero” (1998) por Ese extraño silencio,
o “Francisco Añón” (1998) por Mar de ausencias. Tamén obtivo o segundo
posto no “Certame Nacional de Poesía en Lingua Galega Rosalía de Castro”
(1998) por “Cando alumea a palabra”.
Obra individual:
- Do amor salgado (Lugo: Fundación O Grelo - Amigos de Galicia, 1997).
- Mar de ausencias (Vigo: Bauprés Editores, 1999).
- Ese estraño silencio (Santiago de Compostela: Follas Novas Edicións,
2002).
- Derrotas con raíces (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2007).
- Mar de ausencias (Santiago de Compostela: Follas Novas Edicións,
2009), edición aumentada.
Obra colectiva:
- De mar e vento. Cinco poetas de Fisterra (A Coruña: Espiral Maior,
1997).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Non foi doada a ausencia
prematura”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “Perdido e sen
lugar onde alugarte…”.
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- IIº Certame Francisco Añón de Poesía. Outes 1998 (Outes: Concello,
1999).
- Coroa literaria para Roberto Blanco Torres (Sada: Ediciós do Castro,
1999).
- A poesía é o gran milagre do mundo (Santiago de Compostela: PEN
Clube de Galicia, 2001).
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- 25 anos de poesía galega (1975-2000). III (A Coruña: La Voz de Galicia,
2002).
- Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina (Santiago de
Compostela: Fundación Araguaney, 2003).
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG
/ Espiral Maior / Xerais, 2003).
- Sempre mar: cultura contra a burla negra (Santiago de Compostela: A.
C. Benito Soto / Plataforma contra a burla negra / Colectivo Chapapote /
Plataforma Nunca Máis, 2003): “Coídos”.
- El mundo al otro lado (Salamanca: Universidad, 2004).
- Poemas e mar de fondo (A Coruña: Universidade, 2004).
- As aforas do soño (Noia: Casa da Gramática, 2005).
- Das sonorosas cordas. 15 poetas desde Galicia (Madrid: Eneida, 2005).
- Los lugares del verso (Salamanca: EDIFSA, 2005).
- 37 poemas por man propia (Ribeira: Bourel, 2006).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
- Poetas con Rosalía IV (Santiago de Compostela: Fundación Rosalía de
Castro, 2009): “A Rosalía”.
- Erato bajo la piel del deseo (Madrid: Sial, 2010).
[Foto: Edicións Sotelo Blanco]
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GÓÑEZ, MÓNICA
Mónica Góñez Silva (Fisterra, 1977)
é licenciada en Filoloxía Galega, e exerce a
docencia no ensino secundario. Membro do
Batallón Literario da Costa da Morte, publicou
a súa poesía e os seus relatos en varias revistas
(Dorna, Feros Corvos, Galicien Magazin, La
Flama en el espejo, Revista das Letras, etc.), e
deuse a coñecer no panorama literario galego
coa antoloxía dos poetas de Fisterra. Obtivo
os premios “Francisco Fernández del Riego”

(1993) e “El Imán” (1996).
Ademais deste labor de creación, Mónica Góñez tamén desenvolve un
traballo de edición dos autores clásicos galegos, como por exemplo Celso
Emilio Ferreiro, de quen editou a súa narrativa completa.

Obra colectiva:
- De mar e vento. Cinco poetas de Fisterra (A Coruña: Espiral Maior,
1997).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Significativo es ti…”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Via à vis. Trinta e seis poemas e unha idea (Santiago de Compostela:
Grupo de Apoio a Elías e Ramiro, 1997).
- Bestiario (Santiago de Compostela: Edicións do Dragón, 1998).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “Prohíbeste…”.
- Mini-relatos (Vigo: Librería Cartabón, 1999): “Leña verde”.
- Narradoras. 25 autoras galegas (Vigo: Xerais, 2000): “un imperio, un
imperio”.
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- Sempre mar: cultura contra a burla negra (Santiago de Compostela: A.
C. Benito Soto / Plataforma contra a burla negra / Colectivo Chapapote /
Plataforma Nunca Máis, 2003): “Partindo”.
[Foto: Ana García (La Voz de Galicia)]
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IGLESIAS, SERXIO
Serxio Iglesias Rodríguez (Buenos Aires,
1966) non naceu nestas terras pero xa hai anos
que reside en Corcubión. Licenciado en Filoloxía,
dá clases no ensino secundario. Como escritor,
Serxio Iglesias debutou na facultade, sendo un dos
cinco integrantes do coñecido colectivo poético
“Ronseltz”, formado en 1985. Durante o algo máis
dun lustro que durou o colectivo editaron unha
revista (Ronseltz), deron multitude de “orixinais”
recitais, apareceron en varias publicacións (Luzes
de Galiza, O mono da tinta, A Trabe de Ouro...) e remataron coa publicación
dun libro: Unicornio de cenorias que cabalgas o sábado.
Rematado o boom de Ronseltz, a súa voz poética arredouse un pouco
do mundo literario ata que se forma o Batallón Literario da Costa da Morte,
do que formou parte. Publica no seus libros colectivos, que serán o punto de
arranque para a publicación dun libro de seu en 2002. Á parte das sinaladas
para o colectivo Ronseltz, podemos atopar a poesía de Serxio Iglesias en
revistas como Agália ou Dorna.
Obra individual:
- Métodos para afogar un cisne (Santiago de Compostela: Edicións
Positivas, 2002).
Obra colectiva:
- Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados (Santiago de Compostela:
Edicións Positivas, 1994).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Everybody hurts”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo-Blanco, 2009).
[Foto: Facebook do autor]
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JUEGA, TERESA
Juana Teresa Juega López (Laxe, 1885 – Melide,
1979) apenas viviu en Laxe, pero gardou grato recordo,
como o testemuña algún dos seus poemas. Con cinco anos
a súa familia emigrou para Tacuarembó (Uruguai), onde
ía pasar oito anos, para volver a Galicia e establecerse na
Coruña. Con 19 anos comeza a publicar na prensa coruñesa
os seus poemas e algún texto en prosa. En 1908 un grave e
famoso suceso cambiou a súa vida: Teresa tiña para dar a luz
un poemario titulado Alma que llora (seguramente íntegro en castelán), mais os
celos do seu mozo fixo que este intentase asasinala por opoñerse á súa publicación.
Afortunadamente, a nosa poetisa só foi ferida de bala e conseguiu salvar a vida
(non así o mozo, que se suicidou no acto). Pero este acontecemento marcou a
Teresa, que queimou todos os poemas que compuñan o libro. Recompuxo a súa
vida casando dous anos despois e instalándose en Melide, vila na que se fixo
acérrima propagandista católica, e tamén nos tempos da República da CEDA de
Gil Robles, e mesmo se vanagloriou da chegada do franquismo.
En 1969, o seu sobriño-neto Josemaria Monterroso Devesa recompilou
xunto coa autora moitos dos seus poemas, que unidos a algúns outros tirados de
publicacións periódicas deron como resultado un corpus de 70 composicións
(doce delas en galego), que editou no ano 2000 Monterroso no Boletín do
Centro de Estudos Melidenses. Museo da Terra de Melide (nº 13, Melide,
decembro de 2000; pp. 88-117). Co tempo foron aparecendo algunhas máis,
publicadas en periódicos como El Eco de Galicia (Buenos Aires), El Eco
de Galicia (A Coruña), Progreso (Pontevedra) ou os santiagueses Diario
de Galicia e El Compostelano. Por veces figuran asinadas co pseudónimo
Etsaré. Tamén publicou algún texto en prosa en castelán.

LABARTA POSE, ENRIQUE
Enrique Labarta Pose (Baio, 1863 – Barcelona,
1925), licenciado en Dereito pola universidade
compostelá, traballou como funcionario de Facenda en
varias cidades do Estado. Escritor moi coñecido na súa
época, cultivou os tres xéneros tanto en galego como
en castelán. Carballo Calero sitúao entre os epígonos do
Rexurdimento. Ademais é subliñable o seu importante
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labor xornalístico, chegando a dirixir ata
cinco revistas literarias (Galicia Humorística,
La Pequeña Patria, Extracto de Literatura,
Pasatiempos e Galicia Moderna), ademais de
colaborar en infinidade de publicacións, xa desta
beira do Atlántico, xa da outra.
Como
poeta
acadou
numerosos
premios en certames literarios, destacando os
seguintes: “Certamen Literario ‘O Galiciano’
de Pontevedra” (1886) por “Revista dunha
corrida ¿de touros? en Noia feita por un labrego” (e accésit por “¿Veñen eses
cartos?”); “Certamen Literario de Betanzos” (1886) por “¡Probe gaiteiro de
Baio!”; “Certamen Literario de la Sociedad Económica de Amigos del País de
Pontevedra” polos seus poemas “Un café flamenco en Galicia”, “A mi aldea”
e “Sátira de costumes contemporáneas”; “Xogos Florais de Pontevedra”
(1900) por “Ó río Lérez”; “Solemnes Xogos Florais de Ourense” (1901)
polos poemas “A pax”, “¡Cen pesetas!” e “Un invento prodigioso”; “Xogos
Florais do Círculo Católico de Pontevedra” (1901) por “Tríadas célticas”;
“Juegos Florales de Salamanca” (1901) por “Carta abierta a los habitantes
de Saturno”; “Xogos Florais do Círculo Católico de Pontevedra” (1903) por
“A festa da patrona de Tabeirón”; etc. Aínda que Labarta editou seis libros
de poesía, e de que houbo intentos de recompilar a súa obra logo de morto,
non será ata finais do século XX, cando Xosé Manuel Varela edite a obra
completa de Labarta, tanto en galego como en castelán, tanto a publicada
como a espallada aínda pola prensa da época. O propio Varela realizou a
súa tese de licenciatura sobre o escritor baiés: “A poesía galega de Henrique
Labarta Pose”.
En canto á narrativa, Labarta decantouse polo relato, as máis das veces
de carácter humorístico, e tamén en galego e en castelán. Os seus contos
tiveron recompilacións xa en vida do escritor e tamén despois de morto. A
súa narrativa completa en galego foi editada por Xosé Manuel Varela e Xosé
María Lema.
Polo que se refire ao teatro, Labarta só publicou un apropósito
carnavalesco (Pontevedra en 1900); mais sábese da existencia doutras tres
pezas teatrais, que polo momento non foron atopadas: dúas en español, El
alcalde de Matalarrana e Al planeta Marte, e unha en galego, o sainete
Unha boa misa. Hai que subliñar tamén que algúns dos poemas e dos
contos labartianos chegaron a ser representados nos escenarios. Do mesmo
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xeito, a Coral “Cántigas da Terra” da Coruña debutaba en 1917 coa exitosa
interpretación de “A festa da patrona de Tabeirón”.
Obra individual:
· Poesía:
- Última Novedad (Santiago de Compostela: Imprenta de Jesús L. Alende,
1884), bilingüe.
- Bálsamo de Fierabrás (Madrid: Librería de Fernando Fe, 1889), bilingüe.
- Poesías Premiadas. Un café flamenco en Galicia. A mi aldea. Sátira
de Costumbres Contemporáneas (Santiago de Compostela: Valentín
Fontdevila Editor, 1892), bilingüe.
- Millo Miúdo (Pontevedra: Imprenta de la Viúda e Hijos de Carragal,
1896), galego.
- Adormideras. Poesías festivas (Pontevedra: Tip. de A. Landín, 1902),
castelán.
- A festa da patrona de Tabeirón (Caldas de Reis: Imprenta Fray Prudencio,
1904), galego.
- Poesías en Gallego y Castellano (Barcelona: Editorial Políglota, s.d.).
- Bálsamo de Ferabrás. Poesías humorísticas (A Coruña: Biblioteca
Lírica Lar, s.d.).
- Poesías en Gallego y Castellano (Santiago de Compostela: Porto y Cía.
Editores, 1960).
- A Poesía Castelá Completa (A Coruña: Edinosa, 1995; 2 vol.).
- A Poesía Galega Completa (A Coruña: Edinosa, 1995).
· Narrativa:
- Cuentos humorísticos (Madrid: Estudio Tipográfico de Ricardo Fe,
1905).
- Plantar un roble. Diálogo entre D. Simón y la Muerte (Buenos Aires:
Imprenta La Iberia, 1925).
- Cuentos Humorísticos (Barcelona: Editorial Políglota, 1929).
- Cuentos Humorísticos (Santiago de Compostela: Porto y Cía Editores,
1960).
- O tío Miseria e outros contos (Vigo: Editorial Castrelos, 1972).
- Contos (Vigo: Galaxia, 1995).
· Teatro:
- Pontevedra en 1900 (Pontevedra: Tipografía La Oliva, 1900).
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LADO, MARÍA
María Lado Lariño (Cee, 1979) é licenciada
en Filoloxía Galega e diplomada en Produción
Audiovisual. Dende moi nova escribe poemas e
relatos, como o reflicte o primeiro premio no “I
Concurso de relatos da Costa da Morte” (1996) por
“Café e cigarros”. Membro do Batallón Literario da
Costa da Morte, conseguíu como poeta o “Premio
Avelina Valladares” (2007) por Nove e o “Premio de
Poesía Erótica Illas Sisargas” (2010) por Amantes;
e en narrativa o “Premio de microrrelato Carlos
Casares” (2007) por “Alugueres antigos”.
Os seus textos figuran en multitude de revistas, de dentro e de fóra
das nosas fronteiras, como Dorna, Feros Corvos, Bravú, Nova Ólisbos,
Escrita Contemporánea, Tempos Novos, Dez-Eme, Cosmoguía, Comentário,
Alquimia, La Luna, Abril, Revista Galega de Teatro, etc. Tamén traduciu
varias obras ao galego, sobre todo do catalán.
Obra individual:
- A primeira visión (Santiago de Compostela: Letras de Cal, 1997).
- Casa atlántica, casa cabaret (Vigo: Xerais, 2001).
- Berlín (Santiago de Compostela: Concello / El Correo Gallego, 2005).
- Nove (A Estrada: Edicións Fervenza, 2008).
Obra colectiva:
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Temos un leito de ceo…”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Treze. I Concurso de relatos da Costa da Morte (Noia: Institutos de
Baio, Cee, Ponteceso e Vimianzo, 1997).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “O petroglifo
debuxado polas casas de Mallou…”.
- dEfecto 2000 (Santiago de Compostela: Letras de Cal, 1999).
- O entrelazo das palabras (Santiago de Compostela: Consello Comarcal
do BNG, 1999).
- Narradoras. 25 autoras galegas (Vigo: Xerais, 2000): “Aurora dixo mu”.
- A península de Babel (Lisboa: Comentário, 2001).
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- 25 anos de poesía galega (1975-2000). III (A Coruña: La Voz de Galicia,
2002).
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG
/ Espiral Maior / Xerais, 2003): “papatono debruzado sobre a porta do
cuberto…”
- Sempre mar: cultura contra a burla negra (Santiago de Compostela: A.
C. Benito Soto / Plataforma contra a burla negra / Colectivo Chapapote /
Plataforma Nunca Máis, 2003): “os ollos cansos e o babi azul e branco…”.
- XVIII Festival de Poesia em defesa das liberdades (Salvaterra do Miño:
S. C. D. do Condado, 2004).
- Compañeira tristeza. As poetas galegas do século XX (San Petersburgo:
Centro de Estudos Galegos da Universidade de San Petersburgo, 2004).
- Das sonorosas cordas. 15 poetas desde Galicia (Madrid: Eneida, 2005).
- VII Forxa Literaria (Lalín: Seminario de Estudos do Deza, 2005).
- Os gozos e as sombras. 10 poetas + 10 artistas (Pontevedra: Deputación,
2005).
- Poetízate (Vigo: Xerais, 2005).
- 37 poemas por man propia (Ribeira: Bourel, 2006).
- Pensando nelas (Santiago de Compostela / Gasteiz: Xunta de Galicia /
Universidad del País Vasco / Centro de Estudos Galegos, 2006).
- Poética da casa (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2006).
- Poetízate. Antoloxía da poesía galega (Vigo: Xerais, 2006).
- Dez por dez (Santiago de Compostela: Abrente Editora, 2007).
- VIII Forxa Literaria (Lalín: Seminario de Estudos do Deza, 2007).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Santos-Díez (AELG)]

LAGO TRABA, MARÍA XOSÉ
María Xosé Lago Traba (Fisterra, 1976)
é enfermeira, pero a súa afección pola literatura
levouna a escribir. Debutou cunha novela de
misterio, Contacto, escrita en castelán. En 2008
gañou o premio de poesía en lingua galega do
Concello de Fisterra. Recompiladora da súa poesía
en galego é a súa segunda obra publicada, Sorriso
das tebras.
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Obra individual:
- Contacto (A Coruña: Ed. Xaniño, 2007).
- Sorriso das tebras (2010).
[Foto: José Manuel Casal (La Voz de Galicia)]

LAMELA GARCÍA, LUÍS
Luís V. Lamela García (Corcubión, 1945) é
mariño mercante e historiador, e é nesta última faceta
polo que é máis coñecido. Luís Lamela é un dos máis
importantes investigadores da represión franquista e da
loita antifranquista en Galicia. É tamén un dos pioneiros
na restauración histórica da memoria do franquismo e do
antifranquismo, sendo asesor do Proxecto Interuniversitario
“As vítimas, os nomes, as voces e os lugares”. Colaborador de periódicos e
revistas especializadas (Unión libre, Anuario Brigantino, El Ideal Gallego…),
ten xa un bo número de libros editados, no seu labor como historiador: Pepe
Miñones, un crimen en la leyenda (1900-1936) (1991); Foucellas. El riguroso
relato de una lucha antifranquista (1936-1952) (1992); Inmolados Gallegos.
Alexandro Bóveda, Víctor Casas, Telmo Bernárdez, Adrio Barreiro…(1993);
Crónica de una represión en la “Costa da Morte” (1995); Estampas de
injusticia. La guerra civil del 36 en A Coruña y los documentos originados
en la represión (1998); 1936, la “Cruzada” en Compostela. La guerra civil
y la represión franquista en los documentos policiales y militares (2005);
Un monumento en el Campo da Rata: razón y génesis (2006); A represión
da Masonería viguesa. Asasinados, encarcerados, extorsionados, depurados,
exiliados, inhabilitados…(2008); Antonio Fernández Pita. Un alcalde
fusilado por el franquismo (2008).
Pero en 2009, e aproveitando o seu bo facer como historiador, deu o
salto á literatura de ficción cunha novela baseada en feitos históricos. Unha
novela ambientada no monte Pindo, no que se combina a realidade coa ficción.
Obra individual:
- Escapado. Do monte do Pindo ao exilio pasando pola illa de San Simón
(Vigo: Xerais, 2009).
[Foto: Eduardo Castro (AELG)]
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LASTRES PAZOS, FAUSTINO
Faustino Xosé Luís Lastres Pazos naceu na vila de Camariñas en 1884
e foi un dos nosos primeiros poetas da emigración. As súas composicións,
que recordan a súa terra natal, foron publicadas en revistas bonaerenses como
Suevia, pero tamén na viguesa Vida Gallega. Unha vez retornado de América
exerceu de correspondente de diversos xornais coruñeses. Dise que publicou
un libriño titulado Mirando Camariñas en 1912.
Obra individual:
- Mirando Camariñas (1912).

LEIRA CASTRO, ROCÍO
Rocío Leira Castro (A Pereiriña-Cee, 1979)
é licenciada en Matemáticas, e na actualidade
dirixe unha academia de ensino universitario en
Compostela. Desde pequena comezou a escribir e
a presentarse a concursos literarios, nos que acadou
numerosos premios. Rocío Leira tanto escribe poesía
coma relato curto, e nas dúas dúas especialidades
foi premiada.
Os galardóns máis destacados en poesía foron o 1º premio do “Premio
de Poesía ‘Díaz Jácome’ para novos creadores” (2009) por “O blues dos
fonambulistas”; o 2º premio do mesmo concurso en 2008 polo poema “A
alquimia dos amores tortos”; o 3º premio do mesmo concurso no ano 2007
por “Eclipse azul da morte cóncava”; o 1º premio do “II Certame de poesía
‘Mulleres do noso tempo’” (2009) polo poema “Alborexar dun sono”; e xa
en castelán foi finalista do “V Premio de poesía ‘Plumier de versos’” (2008)
por Muñecas rotas. En relato xa a vemos como unha das gañadoras do “XXIII
Certame Literario ‘Minerva’” (1996); levou o accésit no “Premio Ourense
de Contos para a Mocidade 2007” por “Folerpas de neve negra”; conseguiu
o “I Concurso de relatos curtos e poesía da A.C. As Angustias” (2008), o “X
Certame de Narración curta en galego ‘Ánxel Fole’” (2008) por “As 7 tristes
notas do meu valse”; o 2º premio do “VIII Certame Literario Valle-Inclán”
(2009) por “A murcha madame Bovary”; e obtivo o premio no “IV Concurso
literario e artístico ‘Xosé Lois Miguéns’” (2009) polo relato “Aturuxos da
nostalxia”.
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Obra colectiva:
- Espidos os teus ollos. Premios do XXIII Certame Literario Minerva
(Santiago de Compostela: Colexio Manuel Peleteiro, 1996).
- O asegurador de ovnis e catro contos máis (Ourense: Casa da Xuventude
/ Agrupación de Libreiros, 2008): “Folerpas de neve negra”.
- I Certame de relato curto “A Orola” (Abelleira-Muros: Asociación
Cultural Pontevella, 2009): “Caricias de paus”, “Canción da nostalxia” e
“O alpendre dos meus soños”.
- Plumier de versos IV. Antología IV Premio de poesía “Plumier de versos”
(Sevilla: Nuño Editorial, 2009): “Muñecas rotas”.
[Foto: www.mondonedo.net]

LEMA, ALBERTO
Alberto Lema Suárez (BamiroVimianzo, 1975) é licenciado en Filoloxía
Inglesa. Tras uns inicios literarios
formando parte do colectivo ArreSentelha! e do Batallón Literario da
Costa da Morte, a súa voz rexurdiu nos
últimos tempos con forza, publicando un
poemario e dúas novelas (estas xa viron
unha tradución ao castelán). Tamén colabora en revistas como Dorna, Tempos
Novos ou A Fontanela. Á súa novela Sidecar concedéuselle o Premio Ánxel
Casal ao Libro de Ficción 2009 pola Asociación Galega de Editores.
Obra individual:
· Poesía:
- Plan de fuga (Santiago de Compostela: Estaleiro Editora, 2008).
· Narrativa:
- Unha puta percorre Europa (Vigo: Galaxia, 2008).
- Sidecar (Vigo: Galaxia, 2009).
[Foto: Editorial Galaxia]
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LEMA, EMILIO
Emilio Lema Lema naceu no lugar de
Reboredo (Salto-Vimianzo) no ano 1900, e é outro
dos nosos escritores emigrados. Chegou a América
en 1912 e traballou en Avellaneda, Montevideo e
Buenos Aires. En 1926 foi nomeado responsable
da axencia de Avellaneda do periódico El Heraldo
Gallego. Unha vez instalado en Buenos Aires
colaborou coa “A.B.C. del Partido de Corcubión”,
publicando numerosas poesías evocadoras da súa terra natal na revista
Alborada.
[Foto: Alborada]

LEMA, RAFAEL
Rafael Lema Mouzo (A Ponte do Porto,
1967) traballa como redactor para o Diario de
Bergantiños, o que compaxina coa presidencia do
Grupo Ecoloxista PX e mais do Centro de Estudos
Blas Espín. Poeta e narrador, a súa obra aparece en
varias revistas como Blas Espín, Luzes de Galiza,
Escrita Contemporánea, Gume ou Dorna. Como
poeta gañou o “Premio de Poesía ‘Espiral Maior’”
(1992) por Cemiterio das gaivotas e o “Premio
Concello de Carral” (1997) por Atlántida; acadando o accésit do “Premio
Esquío” en dúas ocasións: no ano 2000 por Luces de N. Y. e en 2004 por Sete
vagas.
Como narrador conta cun bo número de novelas destinadas a un público
xuvenil. Tamén é autor dun ensaio en castelán titulado El camino secreto de
Santiago: la ruta pagana de los muertos (Madrid: Edaf, 2007).
Obra individual:
· Poesía:
- Cemiterio das gaivotas (A Coruña: Espiral Maior, 1993).
- Os versos do último torreiro (A Ponte do Porto: Edicións Blas Espín,
1994).
- Costa da Morte (A Ponte do Porto: Edicións Blas Espín, 1995).
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- Atlántida (A Coruña: Espiral Maior, 1999).
- Luces de N. Y. (Ferrol: S. C. Valle Inclán, 2001).
- Sete vagas (Ferrol: S. C. Valle Inclán, 2005).
· Narrativa:
- Flores negras (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1998).
- Capitán Araña (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2000).
- Mareas negras (Zaragoza: Luis Vives, 2003).
- O club do corvo mariño (Zaragoza: Luis Vives / Tambre, 2005).
- U-49 (Zaragoza: Edelvives / Tambre, 2007).
- Crónicas corsarias (Vigo: Tambre, 2008).
- O tesouro da corsaria (Vigo: Tambre, 2010).
Obra colectiva:
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria, 2001).
- A Coruña, á luz das letras (Iñás-Oleiros: Trifolium, 2008): “Estación
de San Cristóbal”.
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da
Morte) (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: AELG]

LEMA MOUZO, XOSÉ MANUEL
Xosé Manuel Lema Mouzo (A Ponte do Porto,
1974) traballou en distintos medios de comunicación,
actualmente en Radio Líder. Desde moi novo comeza
a escribir, acadando diversos premios literarios, como
pode ser o “Premio de poesía e relato curto do I. B.
Francisco Aguiar de Betanzos”, que gañou no seu
apartado de poesía nos anos 1994 e 1995. As súas
composicións poden atoparse en varias revistas como
Blas Espín, Luzes de Galiza, Dorna ou Gume.
Obra individual:
- Os dentes da noite (Sada: Ediciós do Castro, 1993).
- Cartafol de néboas (Santa Comba: Anosacosta Edicións, 2010).
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Obra colectiva:
- Quinto premio de poesía e relato curto do I. B. Francisco Aguiar de
Betanzos. Traballos premiados 1994 (Betanzos: I. B. Francisco Aguiar,
1995).
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Blog do autor]

LEYES, MÁXIMO
Máximo Francisco Leyes Posse (A Torre-Sarces-Laxe, 1855 – A Estrada,
1899), ou Leis Pose como figura na acta de bautismo, era Doutor en Dereito
e Licenciado en Filosofía e Letras, ademais de estudar Teoloxía e coñecer á
perfección o latín, o inglés e o galego. Como anécdota, conta Xesús Alonso
Montero que Alfredo Brañas o consideraba un pouco estrafalario por falar
en galego incluso no ámbito familiar, pero tamén o consideraba un lingüista
sen igual en Galicia. Foi catedrático de inglés no Instituto de Santiago de
Compostela, antes de irse para A Estrada, onde era Director-propietario do
Colexio Politécnico e exercía, ao mesmo tempo, a avogacía. Segundo algúns
era de ideario republicano federal, mais tamén sinalan outros o seu apoio
ao monterismo e tamén ao rexionalismo. Dise que foi un dos fundadores da
sociedade “La Lealtad Obrera” de Santiago de Compostela en 1884. Segundo
algunhas fontes dirixiu o periódico monterista El País Gallego. En 1892 foi
un dos cinco representantes (un deles Murguía) do “Comité Regionalista de
Santiago” que asistiu por vez primeira á apertura de curso da Universidade
Compostelá.
Sendo alumno universitario redactou, na compaña de Javier Valcarce,
a revista El Tricornio, que tivo moito éxito entre o estudantado. Colaborou
na prensa con artigos que asinaba normalmente co pseudónimo de “El
Venerable”. Como escritor de ficción deixou unha novela curta titulada Sacar
o aire (novela homeopática de supersticiones gallegas), que segundo o seu
editor, Modesto Hermida, foi escrita primeiro en castelán e logo traducida
polo autor ao galego. Apareceu en tres das principais publicacións de finais do
século XIX: Galicia Humorística (xaneiro e febreiro de 1888), O Tío Marcos
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d’a Portela (marzo e abril de 1888) e O Galiciano (outubro de 1888). Foi
recompilada e editada por Modesto Hermida entre os narradores do século
XIX. Tamén publicou un poema titulado “A Rosalía de Castro na traslación
das súas cinzas ó mausoleo de Santo Domingo”, publicado na revista La
Patria Gallega (nº 5, Santiago de Compostela, 30 de maio de 1891).
Obra colectiva:
- Narradores ocasionais do século XIX (Santiago de Compostela: Xunta
de Galicia, 2003).

LÓPEZ ABENTE, GONZALO
Gonzalo López Abente (Muxía, 1878 – 1963),
licenciado en Dereito, residiu case que toda a vida na súa
vila natal, o que non lle impediu participar en empresas
culturais como as Irmandades da Fala, a Irmandade
Nazonalista Galega ou o Seminario de Estudos
Galegos, e colaborar en revistas como Ronsel, Nós, Lar,
Alborada, Nerio, Vida Gallega ou A Nosa Terra. Foi
elexido en 1936 presidente da Asociación de Escritores
de Galicia. Catro anos despois será nomeado membro
da Real Academia Galega. Esta institución dedicaralle
o “Día das Letras Galegas” o 17 de maio de 1971. López Abente escribiu nos
tres xéneros, se ben destacou fundamentalmente como poeta. Carballo Calero
sitúao na “Época das Irmandades”, e dentro dela nos poetas da “escola de
Cabanillas”; mentres que Méndez Ferrín chámalle a esta xeración a de “antre
os dous séculos”.
Como poeta publicou seis libros, aos que hai que engadir o que publicou
a Real Academia Galega con motivo do Día das Letras. A finais do século XX,
Miro Villar editou unha selección dos seus mellores poemas. Recentemente
apareceu un novo libro seu, inédito, que leva por título Bretemada, que
agardemos que vexa axiña a luz. No eido narrativo, López Abente publicou
cinco novelas curtas, e unha longa, Vaosilveiro. Trata nelas temas de intención
social, sen esquecer o sentimentalismo e a sensualidade, tendo como fondo a
paisaxe natal do escritor. Ademais, o muxián tamén se achegou ao teatro coa
comedia María Rosa. A finais do ano 2010 constituíuse a Fundación López
Abente, que pretende reeditar boa parte da súa obra, ademais de dar á luz o
seu poemario inédito Bretemadas.
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Obra individual:
· Poesía:
- Escumas da ribeira (Madrid: Imprenta Juan Pérez Torres, ¿1911-1913?).
- Alento da raza (Madrid: Imprenta Xan López Torres, ¿1918?).
- Do outono (A Coruña: Editorial Ronsel, 1924).
- Nemancos (A Coruña: Editorial Nós, 1929).
- Centileos nas ondas (Vigo: Galaxia, 1958).
- Decrúa (Buenos Aires: Edicións Muxía, 1966).
- Monza de frores bravas para Nosa Señora da Barca (A Coruña: Real
Academia Galega, 1971).
- Antoloxía poética (A Coruña: Espiral Maior, 1995).
- Bretemadas (inédito).
· Narrativa:
- O diputado de Veiramar (A Coruña: Imprenta Nova, 1919; reeditado en
Oleiros: Nós, 1989).
- O escándalo (A Coruña: A Nosa Terra, 1920).
- O novo xuez (Ferrol: Céltiga, 1922; reeditado en Vigo: Galaxia, 1971; A
Coruña: Edicións do Rueiro, 1978; e Oleiros: Nós, 1989).
- Buserana (A Coruña: Imprenta Lar, 1925; reeditado en Oleiros: Nós,
1989).
- Fuxidos (A Coruña: Imprenta Lar, 1926; reeditado en Oleiros: Nós,
1989).
- Vaosilveiro (A Coruña: Nós, 1929).
· Teatro:
- María Rosa (A Coruña: Nós, 1928).
Obra colectiva:
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- Os poetas galegos (1936). Antoloxía consultada (Pontevedra: Museo de
Pontevedra / Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2008).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
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LOUZÁN, XOSÉ LUÍS
Xosé Luís Louzán Casais (Cee, 1972) foi
membro do Batallón Literario da Costa da Morte.
A súa poesía aparece en revistas como Luzes de
Galiza ou Feros Corvos, e tamén nalgúns libros
colectivos. Na actualidade traballa en Radio
Nordés (Cadena SER).
Obra colectiva:
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A.C. Monte Branco, 1997).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997).
[Foto: www.quepasanacosta.com]

MARTELO PAUMÁN, EVARISTO
Evaristo Martelo Paumán del Nero (A
Coruña, 1853 – 1928) era avogado, mais tamén
de familia nobre, pois obstentaba os títulos de
Marqués de Almeiras e de Vizconde de Andeiro.
Aínda que non naceu na Costa da Morte, era fillo
de laxense e habitou durante boa parte da súa vida
no castelo de Vimianzo, tamén coñecido como as
Torres de Martelo. Desde el asinaba moitas das
súas composicións. Foi un dos máis recoñecidos
escritores da denominada “Cova céltica” coruñesa, lugar onde se reunían os
destacados intelectuais da cidade, entre eles Eduardo Pondal. En 1921 foi
nomeado membro da Real Academia Galega.
Destacou fundamentalmente como poeta, xénero no que deixou
publicadas as seguintes obras: Os afillados do demo, A noite de san Silvestre,
Líricas Gallegas, Landras e bayas e Andeiro. Tamén deixou anunciada a
publicación doutra titulada As toupas do Pindo, que afondaría no conflito
lingüístico do galego (que comezara con Os afillados do demo), mais non
se sabe nada del. A posta en valor do noso idioma foi unha das tarefas máis
sobranceiras de Martelo durante a súa vida. Como ben dixo o catedrático
Carballo Calero, Martelo “concebía o galego, máis que como unha lingua de

Dicionario de Escritores e Escritoras da Costa da Morte | 53

labregos, como unha fala de reises; máis que como un dialecto popular, como
un idioma histórico”. Nos últimos anos foi recuperada, que non publicada,
unha obra inédita titulada As Torres de Aviño. Tamén deixou escritos algúns
libros sobre leis e agricultura. Evidentemente a súa obra foi tamén editada en
numerosas publicacións periódicas como a Revista Gallega, Galicia, El Eco de
Galicia, Coruña Moderna, A Nosa Terra, etc., ademais doutras da colectividade
emigrada en América (Follas Novas, El Eco de Galicia, Céltiga, etc).
Obra individual:
- Os afillados do demo (A Coruña: Establecemento Tipográfico de J.
Puga, 1885).
- A noite de san Silvestre (A Coruña: Establecemento Tipográfico de J.
Puga, 1890).
- Líricas gallegas (A Coruña: Imp. de Viuda de Ferrer e Hijo, 1894).
- Landras e bayas (A Coruña: Tipografía de El Noroeste, 1919).
- Andeiro. Poema histórico-brigantino da Unión Ibérica (século XIV) (A
Coruña: Imp. de Zincke Hermanos, 1922).
- As Torres de Aviño (inédito)
Obra colectiva:
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).

MATO FONDO, MIGUEL A.
Miguel Anxo Mato Fondo (Ponteceso, 1953)
é licenciado en Filoloxía, na actualidade é profesor
de Lingua galega e literatura na Coruña. Poeta,
narrador, ensaísta e crítico literario son as facetas
nas que se involucra Mato. Como creador de ficción
publica en revistas como Luzes de Galiza, Nordés,
Lume, Olisbos, etc. A súa estadía en Compostela para
estudar filoloxía, fixo que coñecese a Xosé Ramón
Pena e a Francisco Salinas Portugal, cos que editaría
un libro colectivo: Alén. A súa volta á Coruña levouno
a relacionarse con outros poetas que vivían na cidade herculina (Braxe,
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Devesa, Fernán Vello, Pallarés, Pereiro, Rivas, Salinas, Seoane, Valcárcel), o
que desembocou tamén noutro libro colectivo: De Amor e desamor, que tería
unha nova publicación. A súa voz poética parece que estivo algo silenciada,
ata que en 2004 gaña o “Premio de Poesía ‘Fiz Vergara Vilariño’” por O
whiskey na barrica. Ao ano seguinte publica tamén un libro de relatos.
Pero como dixemos, Miguel Mato tamén destacou como ensaísta e
estudoso da literatura galega. Deu a coñecer os seus traballos en publicacións
como Grial, A Nosa Terra, Casahamlet, Agália, etc. Editou a obra de escritores
tan significativos como Eduardo Pondal ou Manuel María; participou na
creación da Historia da Literatura Galega (AS-PG, 1997), Literatura do século
XX (Vía Láctea, 1988) ou Literatura galega. Textos escollidos (Bahía Ed.,
1991); e é autor de obras como A mazá e a cinza (a poesía galega após 1976)
(Ed. do Cumio, 1991); A poesía contemporánea a partir de 1975. Antoloxía
(AS-PG, 1997) ou A escrita da terra. Configuracións do espacio natural na
literatura galega (Espiral Maior, 1998; I Premio de Ensaio ‘Espiral Maior’).
Obra individual:
- O whiskey na barrica (A Coruña: Espiral Maior, 2004).
- Xope de Lilaina. Noticia e prosas de M. Castro d’Anllóns (A Coruña:
Baía, 2005).
- Antoloxía (Ponteceso: Fundación Eduardo Pondal, 2009).
Obra colectiva:
- Alén (Santiago de Compostela: Follas Novas, 1977).
- De amor e desamor 1 (Sada: Ed. do Castro, 1984).
- De amor e desamor 2 (Sada: Ed. do Castro, 1987).
- Concurso Nacional de Poesía O Facho (1978-1989) (Sada: Ed. do Castro,
1990).
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso: A.
C. Monte Branco, 1997).
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria, 2001).
- Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina (Santiago de Compostela:
Fundación Araguaney, 2003).
- XVIII Festival de Poesia em defesa das liberdades (Salvaterra do Miño: S.
C. D. do Condado, 2004): “O cerne do país” e “Non é para eles”.
- O desafío das ondas. Poemas do mar (A Coruña: Autoridade Portuaria, 2006).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Santos-Díez (AELG)]
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MENDES, ABEL
Abel Méndez Buxeiro (Berna, 1975) naceu na emigración, pero logo
o trouxeron para a parroquia vimiancesa de Carnés. Comezou a publicar de
moi novo, a carón do colectivo porteño “Blas Espín”. Formou parte despois
doutros colectivos como “Arre-Sentelha!” ou do Batallón Literario da Costa
da Morte. En 1995 obtivo o accésit no “Premio de Poesía e Relato Curto do
I. B. Francisco Aguiar de Betanzos” polo seu poema “Fragmentos”. A súa
poesía foi aparecendo en revistas como Dorna ou Feros Corvos, ou en libros
colectivos, ata que no ano 2006 consegue publicar o primeiro libro de seu.
Obra individual:
- Poeticaespetaculante (Santiago de Compostela: Danú Ed., 2006).
Obra colectiva:
- Quinto premio de poesía e relato curto do I. B. Francisco Aguiar de
Betanzos. Traballos premiados 1994 (Betanzos: I. B. Francisco Aguiar,
1995).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Eu quixera ser un nobre
galán…”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998) “Conversas con
ultratumba e mais vós”.

MORGADE, TEODORO
Teodoro Morgade Varela (Baio, 1915 – A Coruña,
1935) era un mozo que estaba a estudar Farmacia cando
o sorprendeu a morte no mar coruñés do Orzán. A súa
produción poética era descoñecida para o público, pois
só a compartía cos amigos. Chegou a nós grazas a eles
(nomeadamente, Marino Dónega e Mariñas del Valle), quen
anos despois publicaron as composicións que o baiés lles
enviaba na correspondencia. Reflicten estes poemas un
labor prometedor no campo literario que foi bruscamente
cortado polas ondas do Orzán. Morgade era seguidor da escola imaxinista
ou amadocarballista, e o primeiro que apreciou as súas calidades foi Méndez
Ferrín, que o encadrou dentro dos poetas da Xeración de 1936.
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Obra individual:
- Cartafol (A Coruña: Tip. El Ideal Gallego, 1963).
Obra colectiva:
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Autorretrato]

MOURE INSUA, XOÁN A.
Xoán Alberte Moure Insua (Fisterra, 1971) é mariñeiro de profesión,
pero tamén gusta de escribir poesía. Comezou a dar a coñecer os seus poemas
en varios recitais, ata que unha escolma da súa obra inédita foi publicada no
libro colectivo de escritores fisterráns.
Obra colectiva:
- De mar e vento. Cinco poetas de Fisterra (A Coruña: Espiral Maior,
1997).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Hai cousas inevitables”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).

NERIUM, ALEXANDRE
Baixo o pseudónimo de Alexandre Nerium
agóchase Francisco Manuel López Martínez (Fisterra,
1960). Traballou sempre como mariñeiro, na procura
do longueirón, ata que nos últimos tempos se dedica
a ensinar os seus coñecementos como guía no Museo
da Pesca no castelo fisterrán de San Carlos. Pero a
súa paixón, á parte do mar, é a poesía. Así inicia a
súa andaina poética a través do Batallón Literario da
Costa da Morte, do que foi o seu segundo presidente.
A través de recitais e de participación en publicacións
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periódicas deu a coñecer o seu valor como poeta. Aparecen textos seus en
revistas como Feros Corvos, Dorna, A Xanela, Atenea, Lúa Nova, Cerna,
Terra bárdica, Amastra-N-Gallar, etc.
Unha primeira escolma da súa obra apareceu no libro colectivo de cinco
poetas fisterráns, e houbo que esperar ata o novo século para ver publicados
libros de seu. Alexandre Nerium supón dentro do panorama literario galego
unha voz singular, un poeta que utiliza un léxico mariñeiro único, que moitas
veces é incomprensible para alguén alleo ao seu mundo, pero a beleza da súa
escrita suple calquera ignorancia por parte do lector.
Alexandre gañou multitude de premios, entre os que destacan os
seguintes: “Premio de Poesía ‘Rosalía de Castro’” (Cornellá, 1996) por
Cidadela (O verxel das sete fontes); “Premio de Poesía Antón Zapata”
(2001) por Vagas en espiral; “Meigas de trasgos” (2002); “Premio de Poesía
‘Faustino Rei Romero’” (2002) por Vagas en espiral; “Premio de Poesía
‘Johán Carballeira’” (2002) por Vogar de couse; “Certame literario ‘Manuel
Orestes Rodríguez López’”(2003) por Saloma dos coídos.
Obra individual:
- Vogar de couse (A Coruña: Espiral Maior, 2003).
- Nocturnidade do sal (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2008).
Obra colectiva:
- De mar e vento. Cinco poetas de Fisterra (A Coruña: Espiral Maior,
1997).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Promontorio da costa, no
mar máis tenebroso,…”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Vis à vis (Santiago de Compostela: Grupo de Apoio a Elías e Ramiro,
1997).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “¿Que cor darche
puidera, luar clarividente…”.
- Os poetas de Galicia cantan a García Lorca. Coroa literaria para
Federico contra a súa morte (Santiago de Compostela: Concello, 1998).
- Certame de poesía Rosalía de Castro (1992-1996) (Santiago de
Compostela: Sotelo Blanco, 2000).
- 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez (Vigo: Xerais, 2001).
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
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- O trazo aberto. Poesías e debuxos (Pontevedra: Deputación, 2002).
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG /
Xerais / Espiral Maior, 2003): “Se acaso mortecina volves vaga”.
- Sempre mar: cultura contra a burla negra (Santiago de Compostela: A.
C. Benito Soto / Plataforma contra a burla negra / Colectivo Chapapote /
Plataforma Nunca Máis, 2003): “Trazos negros de cuspe”.
- 37 poemas por man propia (Ribeira: Bourel, 2006).
- Palavras de vento e de pedra (Fundao: Câmara Municipal, 2006).
- VI Encontro Internacional de Poetas. Antologia (Coimbra: Universidade,
2007).
- A Coruña, á luz das letras (Iñás-Oleiros: Trifolium, 2008): “Promontorio
da costa,…”.
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Cedida polo escritor]

OLIVEIRA, MANUEL
Manuel Oliveira Gómez (A Coruña, 1942) leva
vivindo en Cee dende hai moitos anos, desenvolvendo
sobre todo un importante labor deportivo como
adestrador de fútbol en varios equipos da Liga da
Costa. Coñecido no mundo do fútbol como Manolín,
por veces aparca a paixón balompédica para dedicarse
á escrita de poesía. Boa mostra das súas habelencias
poéticas témolo no seu libro publicado baixo o título
de Realidades, Sueños y Nostalgias. Na actualidade
podemos escoitar os seus poemas nun programa poético-musical en Radio
Neria e Radio Roncudo.
Obra individual:
- Realidades, Sueños y Nostalgias (Corcubión: Concello, 1998).
[Foto: Ana García (La Voz de Galicia)]
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OREIRO, LOIS
Lois Oreiro Serrano (Pudenza-Brandomil-Zas,
1966) é Licenciado en Ciencias da Información pola
Universidade Complutense de Madrid, e traballou
e colaborou en diversos medios de comunicación
(fundamentalmete a TVG, mais tamén en Antena
3 Galicia, TVE-Galicia, Correo TV, La Opinión A
Coruña, Diario de Pontevedra, Xornal de Galicia,
etc.). Á parte das súas colaboracións na prensa, Lois
Oreiro publicou dous libros: O primeiro, Xallas.
Teoría da existencia (Santa Comba: tresCtres, 2007), é un ensaio sobre as
terras que baña o río Xallas, ou como el o define “é unha viaxe literaria
seguindo o percorrido dun río simbólico, enigmático e particular”. O segundo
é un poemario, Uns ós outros, que viu a luz recentemente, aínda que o autor
afirma que levaba anos preparándoo.
Obra individual:
- Uns ós outros (Santa Comba: tresCtres, 2009).
[Foto: www.crtvg.es]

OTERO LASTRES, XOSÉ MANUEL
Xosé Manuel Otero Lastres (Cee, 1947) é
licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago
de Compostela, e na actualidade exerce como
catedrático de Dereito Mercantil na Universidade de
Alcalá de Henares. Publicou numerosos libros e artigos
en revistas especializadas sobre o mundo do dereito
e outros afíns, pero nos últimos anos adentrouse na
literatura de ficción, primeiro a través de relatos e
ultimamente xa se atreveu coa novela. Tamén publicou
un libro recollendo unha serie de artigos xornalísticos
titulado Puentes de palabras (La Voz de Galicia, 2003).
Obra individual:
- Carta a Miguel y otros cuentos (Madrid: Sopec Ed., 2000).
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- Las nubes pueden ser gemelas (Diez cuentos imaginados al pasear)
(Madrid: Ézaro, 2006).
- La niña de gris (Madrid: MR Ediciones, 2009).
[Foto: www.oterolastres.es]

OURÉNS TORRADO, MARÍA XOSÉ
María Xosé Ouréns Torrado (Corme, 1957)
é Josefina para os cormeláns, aínda que ela, coa súa
familia, se fose para Avilés cando contaba con só un
ano de vida. De todos os xeitos, di que na súa escrita
se reflicten os recordos das súas estadías en Corme.
Como escritora comezou pola poesía, aínda que nos
últimos tempos estalle collendo o gusto á narrativa. De
momento acaba de publicar o seu primeiro poemario.
Obra individual:
- Desesperanza (Avilés: autoedición, 2009).
[Foto: www.elcomerciodigital.com]

OUTES MARCOTE, XAQUINA
Xaquina Outes Marcote (A Ameixenda-Cee, 1923) deu ao prelo un
libro de corte popular, no que relata a lenda de cando Santiago veu á Costa da
Morte no século I e estivo na Ameixenda (que daquela “se chamaba Caniso”).
Completa o libro unha serie de fotografías e coplas populares desta parroquia
ceense, rematando cun documento do ano 1729 feito por José Diego de Lamas.
Obra individual:
- Lenda de Santiago da Ameixenda (A Coruña: Imagraf, 1999).
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PAZ LESTÓN, XERVASIO
Xervasio Paz Lestón (Serantes-Muxía, 1898
– Buenos Aires, 1977) é outro dos nosos poetas na
emigración, ademais de activo colaborador das entidades
“Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía” e da
“Asociación Benéfico Cultural del Partido de Corcubión”.
Na primeira foi secretario e presidente, mentres que na
segunda dirixiu a revista Alborada, voceiro da entidade,
desde 1944 ata 1966. Tamén formou parte da Irmandade Galega, colectivo
nacionalista artellado arredor de Castelao.
Á parte do seu labor social, Paz Lestón tamén desenvolveu un importante
papel como escritor, nomeadamente como poeta. Os seus poemas apareceron
en numerosas publicacións da colectividade galega emigrada na Arxentina,
sobre todo nas das dúas citadas anteriormente: no Boletín de la S .C .y A. del
Distrito de Mugía e en Alborada, pero tamén en Galicia, Correo de Galicia
ou A Nosa Terra. Por veces asinaba os textos con pseudónimos, que chegaron
a ser un total de nove na súa obra poética, sendo os máis empregados Buserán,
Alma Nobre, Bieito de Xallas, Gundariño e Nerio.
A súa obra permaneceu espallada por esas publicacións ata que
foi recompilada nun volume no ano 1999 por Miro Villar, logo de facer a
súa memoria de licenciatura sobre este poeta muxián. Ademais de xuntar
os textos publicados na prensa (tanto en galego como en castelán), Miro
Villar completa esta edición da poesía de Paz Lestón con máis de cincuenta
manuscritos inéditos.
Obra individual:
- A poesía galega de Xervasio Paz Lestón (Sada: Ediciós do Castro, 1999).
Obra colectiva:
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Alborada]
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PEDREIRA, CÁNDIDO
Cándido Pedreira Santos naceu en Vimianzo, onde foi concelleiro
moitos anos e no momento da súa morte, en 1951, ocupaba o posto de
oficial maior. En 1925 foi nomeado Académico Correspondente pola Real
Academia Galega. Os seus poemas e artigos poden lerse nalgunhas revistas
como o Boletín da Real Academia Galega ou na bonarense Alborada, da que
era correspondente en Vimianzo ao final da década de 1920 e comezos da
seguinte. Tamén desempeñaba este labor con algúns xornais da Coruña.

PEREYRA, ALFONSO
Alfonso Pereira (Vimianzo, 1934) é autor dun libro en verso de carácter
divulgativo que pretende facer unha nova proposta de repropiación da
memoria histórica, retomando mitos da protohistoria de Galicia. Tamén ten
algún poema publicado na revista Galicia en Madrid.
Obra individual:
- A grande Ibia. Epopeia galega (A Coruña: Autoedición, 1982).
- Galicia, cuna de la Biblia (A Coruña, 1986).
Obra colectiva:
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria, 2001).

PET POSSE, JOSÉ ANTONIO
José Antonio Pet Posse (Tella-Ponteceso, 1941)
é Técnico Superior en Dirección de Márketing, e vive
dende os 17 anos en Cataluña, onde desempeñou
importantes cargos dentro da empresa Tabacalera.
Pet é sobre todo narrador, aínda que tamén escribiu
un poemario, e chegoulle a fama cando foi finalista
do Premio Planeta en 1983 pola súa novela Portoceo.
A súa obra está escrita maioritariamente en castelán,
pero a temática de moitas das súas obras é marcadamente galega, como se
pode apreciar xa nos títulos. En galego publicou, polo momento, unha novela
e dous libros de relatos, un deles destinado a un público xuvenil; aínda que
afirma que xa ten algunha novela máis preparada para dar a lume.
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Obra individual:
- Portoceo. En el fin del mundo (Barcelona: Planeta, 1983).
- Las gemelas de Fornelos (Barcelona: autoedición, 1984).
- Poemas singulares y doce sonetos apasionados (Madrid: Tabaspres,
1985).
- La taberna de Bergantiños (Barcelona: Plaza & Janés, 1986).
- Contos e lembranzas (Sada: Ediciós do Castro, 1987).
- Una dama de altos vuelos (Barcelona: Plaza & Janés, 1987).
- Amalia la del 228 (Madrid: Ángeles Martínez Rodríguez, 1989).
- La tahona de Froilán (Madrid: Ángeles Martínez Rodríguez, 1990).
- Un crit en el silenci de la nit (Barcelona: Ed. Baula, 1993).
- La historia de Alí (Madrid: Edelvives, 1995).
- Un berro no silencio da noite (Madrid: Edelvives, 1997).
- O náufrago (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
- Alias “el Chispa” (Girona: Editorial Quadrivium, 2010).
Obra colectiva:
- O trasno rebuldeiro (Cee: A. Neria / A. C. Monte Branco, 1997):
“Carmiña da Pitisa”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997): “O muíño da Saímia”.
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).

[Foto: Editorial Quadrivium]

PONDAL, EDUARDO
Eduardo María González-Pondal Abente
(Ponteceso, 1835 – A Coruña, 1917) licenciouse en
Medicina, pero a penas exerceu a profesión, porque
a súa vida encamiñouse á poesía e ás actividades
da ‘Cova Céltica’ (tertulia rexionalista dirixida por
Murguía), na que el cumpría o papel de “bardo”. Xa
daquela era coñecido por ser un dos organizadores do
“Banquete de Conxo” (1856).
É un dos tres grandes poetas do Rexurdimento
galego, xunto con Rosalía de Castro e Curros Enríquez. Méndez Ferrín afirma
que Pondal é o primeiro poeta moderno galego. A súa obra poética pode
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dividirse en dúas etapas: Unha primeira, que iría ata 1868,
no que temos un poeta bilingüe de tendencia romántica que
compón só dous poemas en galego: a primeira redacción
de Os Eoas e mais “El canto de un brigante. A campana de
Anllóns”. A segunda entróncase co Rexionalismo, cando
influído por Murguía se sente o poeta elixido. Comeza esta
etapa co libro bilingüe Rumores de los pinos e culmina con
Queixumes dos pinos, así como a refundición de Os Eoas
coas ideas rexionalistas.
Pondal deixou tamén poemas sen publicar que aparecerán recollidos en
edicións modernas, pois o seu libro de cabeceira, Queixumes dos pinos, tivo
varias edicións ao longo do século XX por parte de grandes estudosos da nosa
literatura como Carballo Calero, Xavier Senín, Manuel Forcadela, Manuel
Ferreiro ou Mato Fondo. Hai que subliñar tamén o caso da súa obra Os Eoas,
que non chegou a ser publicada polo seu autor polas múltiples correccións que
sobre ela facía o bardo pontecesán, e que quedou gardada nos arquivos da Real
Academia Galega. En 1992 publícase por vez primeira en edición de Amado
Ricón, e en 2005 en edición de Manuel Ferreiro.
Obra individual:
- A campana d’Anllóns. El canto de un brigante (A Coruña: Imp. de Eusebio
Cascante, 1866).
- A fada dos montes. Poesía (Santiago de Compostela: Tip. de Manuel
Mirás y Álvarez, 1887).
- Rumores de los pinos (Santiago de Compostela: Tip. de Manuel Mirás y
Álvarez, 1877).
- Gandreiras (A Coruña: Imp. de La Voz de Galicia, 1884).
- Queixumes dos pinos (A Coruña: Latorre y Martínez Editores, 1886).
- A campana d’Anllóns (A Coruña: Imp. y Lib. de E. Carré, 1895).
- O dólmen de Dombate (A Coruña: Imp. y Lib. de E. Carré, 1895).
- Queixumes dos pinos y poesías inéditas de Eduardo Pondal (A Coruña:
Real Academia Gallega / Imp. Zincke Hermanos, 1935).
- Versos iñorados ou esquecidos de Eduardo Pondal (Vigo: Galaxia, 1961).
- Queixumes e outros poemas (Vigo: Castrelos, 1970).
- Novos poemas / Nuevos poemas (Vigo: Galaxia, 1971).
- Queixumes dos pinos e outros poemas (Vigo: Galaxia, 1985).
- Poesía (Vigo: Xerais, 1989).
- Poesía (A Laracha: Xuntanza Ed. / A Coruña: Hércules de Ediciones,
1990).
- Os Eoas (A Coruña: Fundación Barrié de la Maza / Real Academia Galega,
1992).
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- Poesía galega completa 1. Queixumes dos pinos (Santiago de Compostela:
Sotelo Blanco, 1995).
- Queixumes dos pinos (Vigo: AS-PG, 1996).
- Poesía galega completa 2. Poemas impresos (Santiago de Compostela:
Sotelo Blanco, 2001).
- Poesía galega completa 3. Poemas manuscritos (Santiago de Compostela:
Sotelo Blanco, 2002).
- Poesía galega completa 4. Os Eoas (Santiago de Compostela: Sotelo
Blanco, 2005).
[Fotos: M. Bordoy / Avrillon]

QUINTANA LACACI, KETTY
Ketty Quintana Lacaci (Cee, 1922) di ser unha poeta completamente
autodidacta. Ten algunhas colaboracións en prensa, pero sempre preferiu estar
afastada dos circuítos editoriais. A súa poesía, próxima ao imaxinismo, está
recollida en dúas publicacións, unha en castelán e outra en galego.
Obra individual:
- Evasión (A Coruña: Gráficas Moret).
- Anacos do meu tempo (A Coruña: Imprenta Moret, 1971).
Obra colectiva:
- Queimar as meigas (Galicia, 50 años de poesía de mujer) (Madrid:
Torremozas, 1988).
- Muller e mar. Antoloxía poética (A Coruña: Deputación, 2001): “Zoa o
vento, zoa o mar”.

RIOBOO E SEIXAS, ANTONIO
Antonio Rioboo e Seixas Villardefrancos (Santiago
de Compostela, 1685 – 1763) non naceu na Costa da
Morte, pero foi dono e habitou as Torres do Allo (Zas), e
de feito moitas fontes sinalan, parece que erradamente,
o seu nacemento aquí. Antonio Rioboo foi presbítero e
licenciado en Dereito civil e canónico pola Universidade
de Santiago, foi un dos historiadores máis importantes do
seu tempo, sendo membro honorario da Real Academia
da Historia. Pero ademais escribiu poesía, deixándonos
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publicado un longo poema de extenso título: La barca más prodigiosa. Poema
historial sagrado de la antigüedad, invención, y milagros de el célebre
santuario de N. S. de la Barca, colocado en los confines del puerto de Mugía
en el Reyno de Galicia. Esta obra, formada por 318 oitavas reais, que está
como vemos dedicada á Virxe da Barca, foi reeditada en 2007.
Obra individual:
- La barca más prodigiosa (Santiago de Compostela: Imprenta de Andrés
Frayz, 1728; reeditado en A Coruña: Órbigo, 2007).

RIVADULLA CORCÓN, X. HENRIQUE
Xosé Henrique Rivadulla Conde (A Coruña,
1962), máis coñecido como “Corcón”, é un muxián
nacido na Coruña que desenvolve un importante labor
cultural en varios eidos. Á parte do seu labor como
escritor, do que falaremos deseguido, Corcón traballa no
mundo audiovisual e radiofónico, ben como guionista,
ben como presentador ou colaborador, case sempre
vencellado á literatura. Tamén é director de escena da
compañía teatral “Volta e Dálle”.
Como escritor Corcón comezou colaborando en revistas coruñesas
como Cen augas ou Luzes de Galiza, onde publicou os seus primeiros
poemas. Porque el considérase, fundamentalmente, poeta, aínda que a súa
escrita abranga tamén outros xéneros como o teatro ou a narrativa, en especial
á destinada a un público infantil e xuvenil. Neste eido gañou en dúas ocasións
o “Premio Literario ‘Frei Martín Sarmiento’”, por O elefante dunha soa orella
e O sorriso de Claudia. Os seus inicios poéticos, levárono a publicar un libro
compartido con Julio Béjar e Lino Braxe, titulado Igor de albatros en Selene.
Obra individual:
· Poesía:
- Taberna á deriva (A Coruña: Espiral Maior, 2002).
- O adeus do vello mariñeiro (Vigo: Xerais, 2007).
- Os papeis do vagabundo (A Coruña: Espiral Maior, 2010).
· Narrativa:
- ...do mar e a noite (Vigo: Ir Indo, 2002).
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Teatro:
- ¡Furga garabela! (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2002).
- Salitre (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2005).
· Literatura infantil e xuvenil:
- O bebé máxico (Vigo: Ir Indo, 2000).
- O elefante dunha soa orella (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco,
2004).
- ¿A que veñen as gaivotas a Compostela? (Santiago de Compostela:
Sotelo Blanco, 2006).
- A balada de Roi Nemiña (Barcelona: Planeta & Oxford, 2007).
- O sorriso de Claudia (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2007).
- Os piratas da illa da Esperanza (Vigo: Xerais, 2008).
- Amar unha serea (Vigo: Galaxia, 2010).
Obra colectiva:
- Igor de albatros en Selene (A Coruña: Gráficas Coruñenses, 1984).
- VIII Festival da Poesía no Condado. Escolma poética (Salvaterra do
Miño: S. C. do Condado, 1988).
- Concurso Nacional de Poesía O Facho (1978-1989) (Sada: Ediciós do
Castro, 1990): “Bosque de plastilina” e “Erato Luna sofre unha mutación
e convirte-se en Lauren Bacall”.
- Outro mundo é posível. XVI Festival da Poesía no Condado (Salvaterra
do Miño: S. C. do Condado, 2002).
- Alma de beiramar (Vigo: AELG / A Nosa Terra, 2003): “Lola na praia
do Coído”.
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG
/ Espiral Maior / Xerais, 2003): “Elas”.
- O desafío das ondas. Poemas do mar (A Coruña: Autoridade Portuaria,
2006): “O mascato ferido de amor”.
- A Coruña, á luz das letras (Iñás-Oleiros: Trifolium, 2008): “A Coruña
é unha velliña…”.
- Mascarón azul. Historias do mar (A Coruña: Autoridade Portuaria,
2008): “Mariñeiros solitarios e sentimentais”.
- Pan. Catro propostas arredor da malla (Santiago de Compostela: Sotelo
Blanco, 2008).
- De Pondal ao Batallón Literario. (120 anos de poesía na Costa da
Morte) (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Santos-Díez (AELG)]
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RIVADULLA MARTÍNEZ, PAULINO
Paulino Rivadulla Martínez (Muxía) é doutor en Medicina pola
Universidade de Santiago de Compostela, pero o seu gusto pola poesía levouno
a publicar un poemario, que é, en boa parte, autobiográfico, completado cunha
serie de poemas a lugares da Costa da Morte.
Obra individual:
- Camiñando (A Coruña: Editorial Moret, 1983).

RODRIGUES FIDALGO, XAVIER
Xavier Rodrigues Fidalgo (Basel-Suíza, 1974) veu da emigración para
a parroquia vimiancesa de Castrelo. Licenciado en Ciencias Económicas,
traballa para a CIG. Foi membro fundador do colectivo vimiancés ArreSentelha! e do Batallón Literario da Costa da Morte, e alma-máter dos seus
voceiros Expresso-m e Feros Corvos, respectivamente. Entre as actividades
da asociación de Vimianzo destacan os recitais poéticos do Castelo a finais da
década de 1990, dos que foi o seu grande impulsor. Tamén formou parte do
consello editorial de Letras de Cal. As súas poesías e relatos poden verse en
revistas como Expresso-m, Dorna, Feros Corvos, Agália, etc., ou en diversos
libros colectivos.
Obra colectiva:
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998).
- O entrelazo das palabras (Santiago de Compostela: Consello Comarcal
do BNG, 1999).
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SOUTO, PACO
Francisco Souto (A Coruña, 1962) habita as terras
malpicás desde hai moitos anos, e nesta vila mariñeira
desenvolve un importante labor cultural, como o foi a
creación da asociación Caldeirón, que en pouco tempo
se converteu nunha pequena editorial. Pero Paco
Souto xa se implicara en Compostela na fundación
de proxectos editoriais como Edicións do Dragón ou
Letras de Cal.
Como escritor, Paco Souto é fundamentalmente
poeta, aínda que tamén se atreve coa dramaturxia.
Colaborador en revistas como Ólisbos, Cadernos do povo, A Xanela, Nós,
Dorna, Feros Corvos, Escrita Contemporánea, etc.; comezou a publicar en
libros colectivos de Edicións do Dragón antes de conseguir publicar un libro
de seu. Como poeta conseguiu os premios “Espiral Maior” (1994) por As
árvores do incesto e “Johán Carballeira” (2006) por As horas de María.
Obra individual:
- As árvores do incesto (A Coruña: Espiral Maior, 1995).
- Fado (Santiago de Compostela: Letras de Cal, 1998).
- Crebar cristais coa língua (Malpica: Caldeirón, 2003).
- As horas de María (A Coruña: Espiral Maior, 2007).
Obra colectiva:
- Concurso Nacional de Poesía O Facho (1978-1989) (Sada: Ediciós do
Castro, 1990): “O soño: poema dramático en tres lances”.
- A rota dos baleeiros (Santiago de Compostela: Edicións do Dragón,
1991).
- Dous bocetos (Santiago de Compostela: Edicións do Dragón, 1994).
- XV Festival da Poesía no Condado (Salvaterra do Miño: S.C.D.
Condado, 1995).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “A percebeira é unha illa…”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Bestiario (Santiago de Compostela: Edicións do Dragón, 1998).
- dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90 (Santiago de Compostela:
Letras de Cal, 1999).
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- O entrelazo das palabras (Santiago de Compostela: Consello Comarcal
do BNG, 1999).
- O trazo aberto. Poesías e debuxos (Pontevedra: Deputación, 2002).
- Alma de beiramar (Vigo: AELG / A Nosa Terra, 2003): “Hei de escrever
un poema-mensaxe…”.
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG
/ Espiral Maior / Xerais, 2003): “Tres vezes chegou a morte ao meu
carón…”.
- Sempre mar. Cultura contra a burla negra (Santiago de Compostela: A.
C. Benito Soto / Plataforma contra a burla negra / Colectivo Chapapote /
Plataforma Nunca Máis, 2003): “Dies irae”.
- 37 poemas por man propia (Ribeira: Bourel, 2006).
- O desafío das ondas. Poemas do mar (A Coruña: Autoridade Portuaria,
2006): “Mar se acaso”.
- De Pondal ao Batallón Literario. (120 anos de poesía na Costa da
Morte) (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: AELG]

TANO, PACO DE
Francisco Quiroga López (Petín de
Valdeorras, 1962) vive en Malpica de Bergantiños,
como di el, “desde que ten sentido”, aos tres anos
de idade. Adegueiro e poeta, Francisco é coñecido
na vila malpicá como Paco de Tano, e ese é o nome
co que asina as súas creacións poéticas. Membro
fundador da asociación Caldeirón, dáse a coñecer
publicando os seus poemas en revistas da súa
comarca como Tralla, Cadernos da fin do mundo, Malpica Verán, 45 RPM,
etc. Obtén os premios “Milleira” (1999), “María Baña” (2000) e, sobre todo,
o “Faustino Rey Romero” (2004), por Amor do mar.
Obra individual:
- Xanela ao bío (Malpica: Autoedición, 2002).
- Con sangue nos beizos (Malpica: Caldeirón, 2007).
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Obra colectiva:
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Crepúsculo soñado (Madrid: Centro de Estudios Poéticos, 2001).
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG
/ Espiral Maior / Xerais, 2003).
- Premio Faustino Rey Romero. Dez anos de poesía (Rianxo: Concello,
2008).
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: AELG]

TAXES, FRANCISCO
Francisco Manuel Taxes Prego (A Coruña, 1940
- 2003) non naceu na Costa da Morte, pero si botou
longas tempadas aquí, fundamentalmente na infancia
e na adolescencia, entre Camariñas, Laxe e Cereixo,
parroquia vimiancesa da que era orixinario seu pai, e
na que agora está enterrado el. Taxes escribiu poesía,
relatos e mesmo guións cinematográficos, pero onde
verdadeiramente descatou foi como dramaturgo.
Encadrado dentro do Grupo de Ribadavia ou Grupo Abrente, foi un dos nosos
escritores esquecidos, a pesar do éxito da súa primeira obra, O velorio.
Taxes foi un dos cofundadores do primeiro grupo de teatro profesional
de Galicia, “Troula”, en 1978; e participou en novas iniciativas xornalísticas
como as revistas Teima e Man Común. Tamén colaborou na prensa con
críticas teatrais e artigos de opinión, e levou a cabo un proxecto radiofónico
moi aplaudido, O Láparo Cavileiro, en RNE-Radio 4, que se suspendeu logo
de máis de dous anos en antena polo peche da emisora.
Como narrador, Taxes deixounos o relato “O Choniño”, merecedor
dunha mención honorífica no Concurso de Literatura Infantil O Facho en
1973. Na súa faceta de dramaturgo Paco Taxes deixou escritas cinco pezas
teatrais, dúas delas inéditas ata que o seu fillo Xurxo recompilou toda a súa
produción dramática. As outras tres tamén esperaron longo tempo antes
de seren editadas. O velorio, estreada en 1978, non foi publicada ata o ano
2002; Lenta raigame foi escrita en 1979 e non sairá do prelo ata tres anos
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despois; o sainete Casta i Albito é escrito en 1980 e non foi publicado ata o
2004; as inéditas Caderno de bitácora e Elas foron escritas en 1985 e 1997,
respectivamente.
Obra individual:
- Lenta raigame (Sada: Ediciós do Castro, 1982).
- O velorio (A Coruña: La Voz de Galicia / Xerais, 2002).
- Casta i Albito (A Coruña: Biblos, 2004).
- Obra dramática (Vigo: Xerais, 2008).
Obra colectiva:
- Daquel Abrente (Santiago de Compostela: I.G.A.E.M., 2003): O velorio.
[Foto: Carme Valiño (A Nosa Terra)]

TEDÍN, XANDRA
Xandra Tedín Mouzo (Lexas-CarantoñaVimianzo, 1976) é Licenciada en Ciencias da
Información, e traballou en TVE-G e, na actualidade, na
TVG. Dentro do campo audiovisual tamén desenvolve
un labor de guionista de programas e documentais.
Comezou moi nova a escribir, e formou parte de
colectivos como “Blas Espín”, “Arre-Sentelha” ou do
Batallón Literario da Costa da Morte. Os seus textos
viron a luz en revistas como Luzes de Galiza, Expresso-m, Ólisbos, Feros
Corvos ou Dorna. En 1994 gañou o primeiro premio de poesía do I. B.
Francisco Aguiar de Betanzos con “Vangarda sentimental”. Nese mesmo ano
tamén gañou o premio de poesía “Vir Fluvius” que convocaba o colectivo
“Blas Espín”.
Obra colectiva:
- Quinto premio de poesía e relato curto do I. B. Francisco Aguiar de
Betanzos. Traballos premiados 1994 (Betanzos: I. B. Francisco Aguiar,
1995).

[Foto: www.crtvg.es]
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TRABA VELAY, ROBERTO X.
Roberto X. Traba Velay (Fisterra, 1961), que algunhas veces emprega
o pseudónimo Guillermo do Facho, é hostaleiro, e destacou tamén como
animador cultural, sobre todo no entroido fisterrán, e como condutor e
colaborador de diversos programas de radio. Dirixiu na década dos oitenta a
revista comarcal O Berrón e colaborou noutras coma Cristal ou Sete Crises.
Acadou algúns premios en certames literarios, como o “Manuel-Orestes
Rodríguez López” (1999) por “Cando o silencio fala de amor” ou o accésit do
“Rosalía de Castro” de Cornellà por “Cando o silencio fala de amor” en 1997.
Obra colectiva:
- De mar e vento (A Coruña: Espiral Maior, 1997).
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria,
2001).

VARELA, XOSÉ MANUEL
Xosé Manuel Varela Varela (Malpica de
Bergantiños, 1967) é Licenciado en Filoloxía
galega-portuguesa, e traballa como profesor no
ensino secundario. Antes de dar os primeiros pasos
como escritor de ficción, xa desenvolveu Varela un
importante traballo de investigación e recuperación
de escritores e personaxes sobranceiros da Costa da
Morte, fundamentalmente de Bergantiños. De primeiras hai que falar da súa
tese de licenciatura sobre o poeta baiés Enrique Labarta Pose, que culminou
coa publicación da súa Obra Completa (A Coruña: Edinosa, 1995), na que
se recollen en tres volumes a obra poética do soneirán tanto en galego como
en castelán. Tamén editou, con Xosé Mª Lema, os Contos (Vigo: Galaxia,
1995) que Labarta publicou en galego. Ademais editou a obra de dúas autoras
populares de Bergantiños: Asunción Antelo (As penurias do amor, Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1999; e Páxinas da rexoubeira de Bergantiños, Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 2005) e María Baña (Falaba de ser poeta, Cabana:
Concello, 1998). Dous bergantiñáns de honra foron biografados por Xosé
Manuel Varela, que deron pé a dúas publicacións: Saturnino Cuíñas Lois:
fotobiografia dun cura exemplar e folclorista benemérito (Cabana: Concello,
1997) e Manuel Lema Otero (A Coruña: Deputación / Concello de Cabana,
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1999). Tamén é autor Varela de guías turísticas de concellos bergantiñáns:
Tralas pegadas da historia nas beiras do Anllóns (Cabana: Concello, 1998),
Cabana de Bergantiños: no confín dos verdes castros (Cabana: Concello,
1999) e Camiños polo Concello de Malpica de Bergantiños (con Héctor M.
Pose; Malpica: Concello, 2000). Tamén traduciu, xunto con Héctor M. Pose
e Manuel Vilar, a novela que José Mas publicara en 1928: A Costa da Morte.
Novela e guía de viaxe a un tempo ido (Santiago: Edicións Lea, 1998).
A finais de 2003 Xosé Manuel Varela dá o paso de publicar por vez
primeira un libro de ficción, neste caso un poemario, que vén acompañado
duns marabillosos debuxos de Miguel Anxo Calvo.
Obra individual:
- Casa vouga (Cerqueda-Malpica: A. C. Raigañas, 2003).
Obra colectiva:
- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Cedida polo escritor]

VARELA PUÑAL, DIANA
Diana Varela Puñal (Corme, 1981) é Licenciada
en Dereito e exerce como avogada na Coruña. A pesar
de seren dous campos tan opostos, non é obvice para
que destaque como poeta. Colaborou en revistas como
Xistral, Anuario Brigantino ou Ferrol Xurídico. O
ano 2006 foi o seu ano, pois deuse a coñecer con dous
premios literarios como o “Premio de Poesía Díaz
Jácome para novos creadores” por “Afirmación en nove cantos” e o “Premio
Uxío Novoneyra de Poesía” pola obra “Xardín de palabras”, poemario que
editaría co nome de Fíos.
Obra individual:
- Fíos (A Coruña: Espiral Maior, 2008).
- Animal abismo (A Coruña: Espiral Maior, 2010).
[Foto: Santos-Díez (AELG)]
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VÁZQUEZ FREIRE, MIGUEL
Miguel Vázquez Freire (Corcubión, 1951) é
Licenciado en Filosofía e Letras, e exerce como profesor
no ensino secundario. Ten numerosas publicacións
no campo da pedagoxía e da filosofía, sobre todo
destinadas ao ensino. Como escritor de ficción destaca
como narrador, dedicado case por enteiro á literatura
infantil e xuvenil. Colaborou en publicacións como
Revista Galega de Educación, Galicia en Madrid ou
Irimia. Foi director da revista de literatura infantil e xuvenil Golfiño e codirector da colección Merlín de Edicións Xerais. Obtivo o primeiro Premio
de Obras de Teatro ‘Camiño de Santiago’ na sección de monicreques pola
obra A princesiña Socorro, o trobeiro Carolo e o demo dos cornos, escrita a
medias con Gloria Sánchez. O seu libro Anxos en tempos de chuvia figura na
Lista de Honra do IBBY (2000). Vázquez Freire tamén traduciu varios libros
de literatura infantil e xuvenil ao galego, ao igual que moitos dos seus libros
foron traducidos a outras linguas. Dedicado a un público adulto é o libro de
relatos titulado Galería de esquecidos de Feliciano Lobelos.
Obra individual:
- Proxecto Pomba Dourada (A Coruña: Vía Láctea, 1987).
- O gato Bógar (Vigo: Xerais, 1989).
- A malvada María Xosé (Vigo: Xerais, 1989).
- Galería de esquecidos de Feliciano Lobelos (Vigo: Xerais, 1993).
- A cor do elefante e outros contos (A Coruña: Casals, 1994).
- Anxos en tempo de chuvia (Vigo: Xerais, 1997).
- A primeira máquina de fotos (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
1998).
- A cor do elefante (A Coruña: Casals, 1998).
- A princesiña Socorro, o trobeiro Carolo e o demo dos cornos (con
Gloria Sánchez; Vigo: Xerais, 1999).
- Contos de Reis e de Nadal (Vigo: Xerais, 2007).
- Dereitos humanos (Vigo: Nova Galicia, 2007).
- María é maior (A Coruña: Baía Edicións, 2007).
- O rapaz que tiña medo dos robots. O robot que tiña medo dos nenos (A
Coruña: Rodeira, 2007).
- Xurxiño quere ser… (A Coruña: Baía Edicións, 2010).
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Obra colectiva:
- Contos da campaña 3 (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
1992): “O rapaz que non quería ser heroe nin sabía dicir amor”.
- Unha liña no ceo. 58 narradores galegos 1979-1996 (Vigo: Xerais,
1996): “O romano”.
- Historias para calquera lugar (Vigo: Xerais, 2001): “A secta do can”.
[Foto: Edicións Xerais]

VIDAL, ROSA MARÍA
Rosa María Vidal Vázquez (Laxe, 1960) é
Licenciada en Filoloxía Hispánica, exercendo a
docencia no ensino secundario en Vigo. Aínda que tamén
participou como poeta no libro colectivo Aldea Poética,
Rosa Vidal destaca como narradora. Como tal obtivo o
2º premio do Certame Literario “Manuel Lueiro Rey” de
Novela Curta (1998) por “A curvatura das chemineas”.
Obra individual:
- O baile das mariolas (Vigo: Xerais, 2001).
Obra colectiva:
- Aldea Poética (Madrid: Ópera Prima, 1997).
- VI Certame Literario ‘Manuel Lueiro Rey” de Novela Curta 1998 (O
Grove: Concello, 1999): “A curvatura das chemineas”.
- Narradoras (Vigo: Xerais, 2000): “O óso sacro”.
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria, 2001).
[Foto: José Manuel Casal (La Voz de Galicia)]

VILELA, BRANCA
Branca Vilela Fernández (A Coruña, 1964) viviu en
Fisterra practicamente dende o seu nacemento. Segundo
ela mesmo manifesta comeza a escribir aos 14 anos,
fundamentalmente poesía, pero non chegará a publicar ata
xa entrado o século XXI. Leva polo momento tres poemarios
editados, o primeiro en castelán, o segundo en galego e o

Dicionario de Escritores e Escritoras da Costa da Morte | 77

terceiro é bilingüe. Colaborou en publicacións como Evohé, Álora, la bien
cercada ou Galicia en Madrid. Foi finalista do Premio Internacional ‘Rubén
Darío’ polo seu poemario “Préstame tu voz”.
Obra individual:
- Anclas varadas en la memoria (Madrid: Sial, 2004).
- A faciana das augas (Noia: Toxosoutos, 2005).
- Préstame tu voz / Déixame a túa voz (Madrid: Sial, 2008).
Obra colectiva:
- Erato bajo la piel del deseo (Madrid: Sial, 2010).

[Foto: AELG]

VILLAR, MIRO
Arximiro B. Villar González (Cee, 1965) é Doutor
en Filoloxía galego-portuguesa pola Universidade
de Santiago de Compostela, e exerce a docencia no
ensino secundario. Á parte do seu labor como escritor
de ficción, Miro desenvolve un importante traballo
como investigador e recuperador dos nosos escritores.
Editor de obras de autores como Gonzalo López Abente,
Emilio Álvarez Blázquez, Roberto Blanco Torres, etc.;
a súa tese de licenciatura permitiunos coñecer mellor o
poeta muxián Xervasio Paz Lestón e de aí naceu o libro A poesía galega
de Xervasio Paz Lestón (Sada: Ediciós do Castro, 1999); de igual modo, a
súa tese de doutoramento botou luz sobre un dos poetas máis importantes da
Costa da Morte: Antón Zapata García, de quen Miro xa publicara unha edición
facsimilar do seu único poemario, e do que polo momento publicou unha
biografía: Antón Zapata García, biografía dun poeta emigrado ao servizo da
II República (Santiago: Laiovento, 2009).
Como escritor de ficción dáse a coñecer como narrador, ao obter o
Premio Pedrón de Ouro nos anos 1985 e 1987 por “Augas de silencio” e
“Verbas cruzadas con Amaranta”, respectivamente. En 1987 gaña tamén a
“Curuxa Literaria do Museo do Humor de Fene” polo seu conto “Naufraxio
dun relato”. Mais enseguida destaca como poeta, colaborando en revistas como
Ólisbos, Dorna, A Xanela, Cerna, Madrygal, Feros Corvos, etc.; figurando
en moitas antoloxías e obras colectivas e levando adiante proxectos como
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Edicións de Dragón (en colaboración con Fran Alonso e Paco Souto). Miro
acadou varios premios, destacando o ‘Tívoli-Europa’ (1998) por Abecedario
da desolación, ao mellor poemario de autor europeo menor de 35 anos; ao
ano seguinte quedaría finalista do mesmo premio coa súa obra Equinoccio da
primavera. Esta obra tamén obtivo o accésit no “Premio Esquío” (1997). No
ano 2010 gaña o “Premio de Poesía Concello de Carral” polo seu poemario As
crebas.
Nos últimos anos, Miro adentrouse tamén na literatura infantil e xuvenil,
na que colleitou éxitos como o premio no “Concurso Nacional de Contos
Infantís O Facho” (1998) por Carlota, a marmota que non podía durmir, e o
premio “Pura e Dora Vázquez” (2007) pola súa novela O nariz de Fiz.
Obra individual:
· Poesía:
- Ausencias pretéritas (A Coruña: Espiral Maior, 1990).
- 42 décimas de febre (Noia: Toxosoutos, 1994).
- Abecedario da desolación (A Coruña: Espiral Maior, 1997).
- Equinoccio de primavera (Ferrol: A. C. Valle-Inclán, 1998).
- Gameleiros. Mar de rostros (Vigo: Xerais, 2002).
· Literatura infantil e xuvenil:
- Carlota, a marmota que non podía durmir (Vigo: Xerais, 2000).
- Carlota e a bota perdida (Vigo: Xerais, 2002).
- Carlota e a gaivota patiamarela (Vigo: Xerais, 2006).
- O nariz de Fiz (Ourense: Deputación, 2008).
Obra colectiva:
- Premios Pedrón de Ouro: 1985-1986 (Sada: Ediciós do Castro, 1987):
“Augas de silencio”.
- Premios Pedrón de Ouro 1987 (Sada: Ediciós do Castro, 1988): “Verbas
cruzadas con Amaranta”.
- Ao mar de adentro (Santiago de Compostela: Edicións do Dragón, 1989).
- A rota dos baleeiros (Santiago de Compostela: Edicións do Dragón, 1991).
- A poesía contemporánea a partir de 1975. Antoloxía (Vigo: A Nosa Terra
/ AS-PG, 1997).
- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Coma un hendecasílabo dos
que escribiu OLAVO…”.
- Para saír do século (Vigo: Xerais, 1997).
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- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso: A.
C. Monte Branco, 1997).
- Alguén agarda que volva aquí (A Coruña: Venus, 1998).
- Il cammino di Santiago. La giovane poesia d’Europa nel 1997 (Roma:
Melteni, 1998).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “Negación de
Ulises e Teseo”.
- Os poetas de Galicia cantan a García Lorca. Coroa literaria para Federico
contra a súa morte (Santiago de Compostela: Concello, 1998): “Chove en
Compostela”.
- dEfecto 2000 (Santiago de Compostela: Letras de Cal, 1999).
- O entrelazo das palabras (Santiago de Compostela: Consello Comarcal
do BNG, 1999).
- Río de son e vento. Unha antoloxía da poesía galega (Vigo: Xerais, 1999).
- 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez (Vigo: Xerais, 2001).
- A tribo das baleas. Poetas de arestora (Vigo: Xerais, 2001).
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria, 2001).
- Ourense, craro río, verde val (Ourense: Concello, 2001).
- 25 anos de poesía galega (1975-2000). III (A Coruña: La Voz de Galicia,
2002).
- O libro dos abanos (Palabras no aire) (Santiago de Compostela: Follas
Novas Edicións, 2002).
- O trazo aberto. Poesías e debuxos (Pontevedra: Deputación, 2002).
- Alma de beiramar (Vigo: AELG / A Nosa Terra, 2003): “Nuno”.
- Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina (Santiago de Compostela:
Fundación Araguaney, 2003).
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG /
Espiral Maior / Xerais, 2003): “Che”, “Xirolo”.
- Sempre mar. Cultura contra a burla negra (Santiago de Compostela: A.
C. Benito Soto / Plataforma contra a burla negra / Colectivo Chapapote /
Plataforma Nunca Máis, 2003): “Dioni”.
- Poetízate (Vigo: Xerais, 2005).
- Son de poesía (Lisboa / Santiago de Compostela: Fluviais / Libraria
Couceiro, 2005): “Soneto Habana Blues”.
- 37 poemas por man propia (Ribeira: Bourel, 2006).
- Contos de vermes, libros, princesas e parrulos (Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia, 2006): “Noel, o verme rico da verea”.
- Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo (Ourense:
Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2006): “Nocturno do poeta morto”.
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- Antoloxía de poesía galega 2 / Antología de poesía gallega 2 (Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2007).
- Mares de Finisterrae (Santiago de Compostela / Barcelona: Fundación
Caixa Galicia / Lunwerg, 2007): “O mar, este mar mesmo, testemuña
naufraxios…”.
- Poetas con Rosalía II (Santiago de Compostela: Fundación Rosalía de
Castro, 2007).
- Os poetas en Lugo (Lugo: Concello, 2007): “Os zapatos andaron…”.
- Pontevedra literaria (Pontevedra: Concello / Fundación Caixa Galicia,
2007): “De ti e das cidades”.
- A Coruña, á luz das letras (Iñás-Oleiros: Trifolium, 2008): “Con zapatos
lustrosos amanecín na Coruña…”.
- De Pondal ao Batallón Literario. 120 anos de poesía na Costa da Morte
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
- Libraria Couceiro. 1969-2009. 40 anos de agradecemento (Santiago de
Compostela: Libraria Couceiro, 2009): “Sete haikus de Breizh”.
- Voz da terra, arela de pobo. Letras para o Lois Antón: recoñecemento a
un nacionalista galego de base (Celanova: A. C. X. de Ramirás, 2009).
- Breogan’s Lighthouse. An Anthology of Galician Literature (Londres:
Francis Boutle Publishers, 2010).
[Foto: Cedida polo escritor]

VILLAR, RAFA
Rafael Villar González (Cee, 1968) é licenciado
en Filoloxía galego-portuguesa, e traballa como
normalizador lingüístico na CIG, á parte de desenvolver
un importante labor social e político. Empeza a escribir
dende moi novo, sobre todo poesía, aínda que tamén
se adentrou no mundo do relato. Formou parte do
Batallón Literario da Costa da Morte e impulsou
o proxecto editorial Letras de Cal. A súa creación
literaria pode lerse en revistas como Ólisbos, Dorna,
Ar!, Feros Corvos, Galicia en Madrid, A Xanela, Grial,
Escrita Contemporánea, O ollo público…; e tamén en
numerosas antoloxías e obras colectivas. Ultimamente debutou como poeta
para un público infantil con Acuarelas.
O bo facer poético de Rafa Villar viuse recompensado con varios
premios desde que en 1992 se lle concedeu o “Fermín Bouza Brey para
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poetas noveis” por Liques na memoria; seguíronlle o “Cómaros Verdes”
(1997) polo poemario Casa ou sombra, o premio “Concello de Carral” por
Días de Sherezade, o “Eusebio Lorenzo Baleirón” (2006) por Escoración
dos días, e o “Cidade de Ourense” (2008) polo poemario Migracións. Como
narrador tamén conseguiu galardóns como o Primeiro Premio do “II Certame
de Narrativa Curta da Comisión Cultural da Facultade de Filoloxía” (1990)
por “Realmente Inês…”, a “Curuxa Literaria do Museo do Humor de Fene”
(1991) polo relato “A busca ou a burla”; no “Premio Ourense de Contos
para a Mocidade” obtivo tres accésits en tres edicións distintas: en 1992 por
“Lais de Belunde”, en 1994 por “Noite e paraxe en Sara”, e en 1995 por “O
trazo rebelde”; en 1998 obtivo o premio no “Certame Mundanal de Contos
Ultralixeiros ‘Café das Artes’” polo microrrelato “Irlanda, Irlanda”.
Obra individual:
- Liques da memoria (A Coruña: Caixa Galicia, 1993).
- O devalo do mar (Santiago de Compostela: edición do autor, 1994).
- No mesmo espacio (Santiago de Compostela: Edicións do Dragón,
1995).
- A sotavento dunha singradura (A Coruña: Espiral Maior, 1995).
- O tributo da tarde (Noia: Toxosoutos, 1997).
- Casa ou sombra (Vigo: Xerais, 1997).
- Illa dentro (Edición na internet, 1998).
- Ícaro (Lisboa: Edições Tema, 1999; Santiago de Compostela: Retagarda
Edicións, 2000).
- Días de Sherezade (A Coruña: Espiral Maior, 2000).
- No ventre da balea. Escolma poética persoal 1994-2004 (Santiago de
Compostela: Concello / El Correo Gallego, 2004).
- Escoración dos días (Sada: Ediciós do Castro, 2007).
- Memoria de Ahab (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2007).
- Migracións (A Coruña: Espiral Maior, 2008).
- Acuarelas (Vigo: Galaxia, 2009).
Obra colectiva:
· Poesía:
- O mar de adentro (Santiago de Compostela: Edicións do Dragón, 1990).
- XV Festival da Poesía no Condado (Salvaterra do Miño: S.C.D.
Condado, 1995).
- Chineses
(Santiago de Compostela: O Correo Galego, 1996):
“Universos”.
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- Nós (Corcubión: Concello / BLCM, 1997): “Hai un mar e unha terra…”.
- Rumbo ás illas. Escritores da Costa da Morte nas Sisargas (Ponteceso:
A. C. Monte Branco, 1997).
- Vis à vis (Santiago de Compostela: Grupo de Apoio a Elías e Ramiro,
1997).
- Bestiario (Santiago de Compostela: Edicións do Dragón, 1998).
- Mar por medio (Corcubión: Concello / BLCM, 1998): “Porque somos
tan de medo,…”.
- dEfecto 2000 (Santiago de Compostela: Letras de Cal, 1999).
- O entrelazo das palabras (Santiago de Compostela: Consello Comarcal
do BNG, 1999).
- Novas voces da poesía galega (Santiago de Compostela: Consello da
Cultura Galega, 2000).
- A tribo das baleas. Poetas de arestora (Vigo: Xerais, 2001).
- Manuel María (Lugo: Ophiusa, 2001): “Para o Manuel María, tripulante
insomne”.
- 25 anos de poesía galega (1975-2000). III (A Coruña: La Voz de Galicia,
2002).
- O trazo aberto. Poesías e debuxos (Pontevedra: Deputación, 2002).
- Alma de beiramar (Vigo: AELG / A Nosa Terra, 2003): “Costa da Morte”.
- Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra (Vigo: FLG
/ Espiral Maior / Xerais, 2003): “rastros de mar”.
- Sempre mar. Cultura contra a burla negra (Santiago de Compostela: A.
C. Benito Soto / Plataforma contra a burla negra / Colectivo Chapapote
/ Plataforma Nunca Máis, 2003): “porto da Coruña, ano mil novecentos
e poucos”.
- Poetízate (Vigo: Xerais, 2005).
- Son de poesía (Lisboa / Santiago de Compostela: Fluviais / Libraria
Couceiro, 2005): “Pregunta derradeira”.
- 37 poemas por man propia (Ribeira: Bourel, 2006).
- Poética da casa (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2006).
- Antoloxía da poesía galega 2. Antología de la poesía gallega 2 (Santiago
de Compostela: Xunta de Galicia, 2007): “Na varanda da tarde…”.
- De Pondal ao Batallón Literario. (120 anos de poesía na Costa da
Morte) (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
- Breogan’s Lighthouse. An Anthology of Galician Literature (Londres:
Francis Boutle Publishers, 2010).
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· Narrativa:
- Auga varrida e catro contos máis (Ourense: Agrupación de Libreiros /
Casa da Xuventude, 1992): “Lais de Belunde”.
- A recortada e catro contos máis (Ourense: Agrupación de Libreiros /
Casa da Xuventude, 1995): “Noite e paraxe en Sara”.
- Historia da pusilanimidade e catro contos máis (Ourense: Agrupación
de Libreiros / Casa da Xuventude, 1996): “O trazo invisible”.
- Liñas paralelas (A Coruña / Vigo: Grándola Nova Edicións / Produccións
Audiovisuais, 1998; volume laranxa): “Viaxe a ningures”.
- Iº Certame Mundanal de Contos Ultralixeiros (Chantada: Além-parte,
1999): “Irlanda, Irlanda”.
- Mini-relatos (Vigo: Librería Cartabón, 1999): “A estatua”.
- Nin che conto. Para coñecer e gozar a micronarrativa (Vigo: Xerais,
2008): “Pensou en fundar un partido comunista…”, “Cansa xa de levar
trinta anos á intemperie…”, “Aquela noite Tony Cadney bebeu sidra…”.
[Foto: Santos-Díez (AELG)]

WALDOMAR, EMILIO
Emilio Xerónimo Claudio Baldomar Rodríguez naceu na vila de
Corcubión en 1875, aínda que despois asinase co apelido “máis moderno”
Waldomar. Foi secretario dos concellos de Corcubión e de Carnota. Publicou
poemas en galego e en castelán na revista corcubionesa Nerio e na arxentina
Alborada. Colaboraba, ademais, con ambas as dúas publicacións enviando
todo tipo de crónicas. Tamén desempeñaba o labor de correspondente na vila
corcubionesa do xornal coruñés El Noroeste.

ZAPATA, ANTÓN
Antón Zapata García (Laxe, 1886 – Buenos
Aires, 1953) é outro dos nosos escritores na
emigración. Embarcou para a Arxentina en 1903,
e alí desempeñou un intenso labor social, cultural
e tamén literario. Formou parte das directivas de
entidades como a Sociedade Nazonalista Pondal,
Casa de Galicia, Institución Cultural Gallega,
ABC de Corcubión... A súa produción literaria,
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fundamentalmente poesía, está espallada en multitude de publicacións
periódicas da colectividade galega en Buenos Aires, sendo as máis utilizadas
polo laxense: Galicia (FSG), Alborada, Céltiga, Galicia (Centro Gallego), A
Nosa Terra, La Voz de Galicia, Correo de Galicia, El Eco de Teo, A Fouce...
O seu único poemario foi publicado postumamente, aínda que Zapata xa
o tiña preparado para ser editado antes de morrer. Este libro, impreso na
Coruña, conta co prólogo de Ramón Otero Pedrayo. O mellor coñecedor da
obra de Antón Zapata, Miro Villar, editou unha edición facsímile do poemario
en 2004. O escritor e investigador ceense tamén realizou a súa tese de
doutoramento sobre o noso autor: A poesía galega de Antón Zapata García.
Edición e estudo, e publicou a súa biografía: Antón Zapata García. Biografía
dun poeta emigrado ao servizo da II República (Santiago de Compostela:
Laiovento, 2009).
Obra individual:
- A roseira da soidade (A Coruña: Editorial Roel, 1954 / Vigo: Xerais,
2004).
Obra colectiva:
- Antología de poetas gallegos (Buenos Aires: Sopena Argentina, 1939).
- Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos (Vigo: Galaxia, 1955).
- Ocho siglos de poesía gallega. Antología bilingüe (Madrid: Alianza Ed.,
1971).
- Antoloxía Poesía Galega. Do dezanove aos continuadores (Vigo: Galaxia,
1976).
- Coroa poética para un mártir. 35 poemas á morte de Alexandre Bóveda
(1936-1994) (Vigo: Xerais, 1996).
- Poemas ó vagalume (Vigo: Galaxia, 1997).
- Guerra civil (1936-1939) e literatura galega. (Textos e documentos para
unhas xornadas de estudio e debate) (Santiago de Compostela: Consello
da Cultura Galega, 1999).
- Poemas á nai (Santiago de Compostela: edición de autor –Xesús López
Fernández-, 1999).
- Namorados da Costa da Morte (Cee: Concello / Asociación Neria, 2001).
- Poemas pola memoria (1936-2006) (Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia, 2006).
- Os poetas galegos (1936). Antoloxía consultada (Pontevedra: Museo /
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2008).
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- De Pondal ao Batallón Literario (120 anos de poesía na Costa da Morte)
(Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2009).
[Foto: Alborada]

