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Colección Mudanzas
Unha década de literatura infantil e xuvenil en galego
Unha década de literatura infantil e xuvenil en galego recompila recensións
críticas publicadas entre os anos 2003
e 2009 no suplemento literario Faro
da Cultura do Faro de Vigo, A Nosa
Terra e o Cartafol de Libros do portal
Vieiros, do que o autor foi coordinador. Recóllense aquí 34 artigos sobre
obras dirixidas ao público infantil e xuvenil, precedidas dun ensaio máis amplo que ofrece unha panorámica desta
literatura en Galicia. O crítico sinala
aquelas obras que conteñen interese
literario e ao mesmo tempo didáctico,
baseándose na súa experiencia como
docente. Sen dúbida, esta compilación será de interese para mestres e
proxenitores que precisen unha guía
para a lectura dos seus cativos e non
se deixen seducir pola simple oferta
das mesas de novidades.

Héitor Mera
Héitor Mera é profesor de Lingua e Literatura no ensino secundario e dende
hai dúas décadas desempeña o labor
de crítico literario en diversos medios
de comunicación. É especialista na
figura do poeta cangués Bernardino
Graña e autor de diversos estudos sobre a súa obra, entre os que se inclúe a súa tese de doutoramento, a
primeira que se leu en galego en toda
a historia da UNED.

978-84-937816-2-0
106 páxinas
12 €
Rústica
130 x 215 mm
Non ficción. Literatura
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Memorias dunha viaxe improvisada
O ano 1900 a imprenta betanceira Sucesores de Castañeira publicaba unha
orixinal obra titulada Memorias de un
viaje improvisado. Nas súas páxinas
narrábase, apenas 26 anos despois de
que se publicase por primeira vez A
volta ó mundo en 80 días, de Verne, a
viaxe que en 1899 emprendera o autor do libro. Emulando a Phileas Fogg,
Rogelio Borondo partira canda dous
amigos cara a Francia, Suíza e Italia
nunha viaxe que se fixara na mesma
véspera da súa saída, tal como se declara no prólogo. Aínda que o autor
reclama a benevolencia dos lectores e
lles pide que non busquen no texto un
elevado estilo literario, o relato resulta
fascinante ó presentar ante os nosos
ollos a experiencia dun viaxeiro galego
de hai máis de cen anos.

Rogelio Borondo
Rogelio Borondo (1864-1935) foi un
betanceiro emprendedor que emigrou
á Arxentina a finais do século XIX. Alí,
ademais de facer unha fortuna que lle
permitiu vivir de rendas ó seu regreso, coñeceu os irmáns García Naveira,
betanceiros de prol ós que se debe o
Parque do Pasatempo. Con eles compartiría o narrador e protagonista
deste libro a súa Viaxe improvisada.
Grazas a esta amizade entre os Naveira e Borondo, este converteraase no
primeiro tesoureiro do Padroado que
agrupaba os bens dos benefactores
betanceiros na emigración.

978-84-937816-6-8
149 páxinas
12 €
Rústica
130 x 215 mm
Non ficción. Viaxes
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Alicia & Alicia
Unha tarde… se cadra unha mañá Alicia deixou de ser a que era e volveuse outra. Ou ao mellor sempre houbo
dúas Alicias. O Coello Branco, o Rato,
a Eiruga Azul, a Cociñeira, a Duquesa,
o Gato de Cheshire, a Lebre, o Grifón,
a Tartaruga Artificial e, por suposto,
a Raíña de Corazóns, comparten co
Sombreireiro a súa tolemia, o seu enfado co tempo, son personaxes sen
pasado nin futuro, viven no presente desa Alicia que corre para fuxir de
quen é. E Alicia vólvese espectadora e
intérprete dese xogo entre o seu presente, o seu pasado e o seu futuro.

Paula Carballeira
Paula Carballeira, actriz, escritora,
contadora de historias. Ten unha longa traxectoria no eido da narración
oral e leva participado como actriz en
varias series de televisión, ademais
de traballar na compañía Berrobambán. É autora de numerosos títulos de
literatura infantil e xuvenil. No teatro,
foi premio Manuel María de Literatura
Dramática Infantil coa obra Boas Noites no ano 2007. Outras obras dramáticas súas son O lobishome, Menú
Vexetal e Pressing Catch.

978-84-937816-9-9
86 páxinas
10 €
Rústica
130 x 215 mm
Teatro
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Café só
Café só. En cunca. En vaso de nocilla.
Con azucre e conversa. Ou amargo
como a vida. O baleiro. As esperanzas.
O mundo do outro lado do teléfono.
Café. E soa. E o tempo a pasar…

Anabel Alonso
Anabel Alonso López naceu nas Pontes de García Rodríguez en 1968. É
licenciada en Filoloxía Hispánica pola
Universidade de Santiago de Compostela e traballa como bibliotecaria no
concello das Pontes. A literatura sempre formou parte esencial da súa vida.
Participou en grupos teatrais universitarios e obradoiros literarios. Colabora
coa Asociación de Estudos Históricos
Hume, coa Asociación Cultural Alende
e co Grupo Poético Alalá. A lectura é
dende nena a súa principal afección.

978-84-15166-25-2
96 páxinas
12 €
Rústica
130 x 215 mm
Ficción. Relatos
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31 noites
“Na casa do colombiano atoparon dúas
pistolas, unha escopeta recortada,
unha machada de carniceiro, unha serra, algo de cocaína, tres teléfonos móbiles case prehistóricos e 19.000 euros
en sete feixes de billetes engurrados,
escondidos tras unha caixa da luz. Pero
o que máis inquietou a Velasco, o único
que lle alterou o pulso, foi un cuarto sen
fiestras, con todas as paredes, o teito e
o chan forrados de plástico, como o que
se usa para protexer os mobles cando
se vai pintar. Non había ningunha brocha na casa. o cuarto estaba limpo e
completamente baleiro, agás por un
caldeiro”. A novela negra coa que Escolar se estrea no mundo da ficción comeza e remata nese cubo, que agarda por
un cadáver por disolver. Nas entrañas
da discoteca Premium, un xornalista
acaba véndose envolto nunha trama de
narcos, matóns de discoteca e débedas
pendentes na noite de Madrid.

Ignacio Escolar
Ignacio Escolar (Burgos, 1975) é
xornalista. Fundador do diario Público como o seu primeiro director,
traballa en prensa, radio e televisión
como analista político. É autor de
www.escolar.net, o blog sobre política
máis seguido en España, e colabora
con medios internacionais como The
Guardian, no Reino Unido, ou Clarín,
en Arxentina. Vén de lanzar o medio
dixital eldiario.es. 31 noites é o seu
debut como novelista.

978-84-15166-40-5
136 páxinas
12 €
Rústica con lapelas
130 x 215 mm
Novela negra
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O humor galego alén da retranca
É o humor un trazo esencial da psique
galega? Son os galegos humoristas por
natureza? Existe un humor galego diferente do doutros pobos? Cales serían
as súas características? Teñen os galegos un humor de autoprotección? Rinse
deles mesmos? Rinse dos galegos por
España adiante ou rin con eles? Rin os
galegos de como os ven por España?
Inventaron a retranca para que os españois que se rían deles non soubesen
de que estaban a falar?

Félix Caballero
Félix Caballero Wangümert (Logroño,
1967) é un xornalista con máis de vinte
anos de traxectoria afincado en Galicia.
Licenciado en Ciencias da Información
pola Universidade de Navarra e Máster en Investigación en Comunicación
pola Universidade de Vigo, traballou en
El Correo Gallego, Riadevigo.com e o
grupo España Exterior, onde foi redactor xefe de Latinoamérica Exterior. Antes de O humor en cadriños e O humor
galego alén da retranca, editados por
Morgante, ten publicados dous libros
de pensamentos humorísticos: Pienso,
luego embisto (2000) e Solo sé que no
sé nadar (2002).

978-84-15166-42-9
144 páxinas
15 €
Rústica
130 x 215 mm
Ensaio
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Columnas de papel (1987-1993)
Columnas de papel recolle unha escolma dos artigos publicados por Xosé
Vázquez Pintor na prensa galega ao
longo de 25 anos, dende 1987 a 2012,
aínda que moitos deles seguen de actualidade. A actividade xornalística en
galego de Vázquez Pintor remóntase
ao ano 1970, nas páxinas de El Ideal
Gallego. Pero é a partir de 1987 cando
o autor colabora de forma habitual con
diferentes medios: A Nosa Terra, Faro
de Vigo, La Voz de Galicia, Diario 16 de
Galicia, Diario de Pontevedra, Diario de
Ferrol, Vieiros e TV do Morrazo, entre
otros. Este primeiro volume, titulado
A lingua e outras vidas, inclúe unha
selección de artigos publicados entre
1987 e 1993.

Xosé Vázquez Pintor
Xosé Vázquez Pintor (Melide, 1946) é
un escritor galego que cultiva tanto a
poesía (Terra e pan, Ofidios de diario,
Na vertical da noite, No corazón mancado, Banzados, Seara 1971-2011,...)
como narrativa (De ida e volta, Lume
de biqueira, Quen faga voar, A memoria
do boi, Mar de bronce, Para dicir abril,
Máis vidas,...) e o ensaio (Os vellos oficios, A tribo sabe, Tal era vivir). A súa
obra recibiu múltiples premios, dende o
Cidade de Ourense ao Esquío, pasando
polo Eduardo Pondal, o Carvalho Calero, o Uxío Novoneyra, o Torrente Ballester e o Premio da Crítica Española
no 2001 por A memoria do boi.

978-84-15166-45-0
210 páxinas
14 €
Rústica
130 x 215 mm
Non ficción
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¡Medre o mar!
Ambientada na guerra do 36, ¡Medre
o mar! retrata a vida na vila de Cangas daquela época a través dos ollos
dun neno orfo, tutelado estritamente
pola súa tía e mais o seu avó. Apoucado, aplicado nos estudos e encargado
de asistir nos oficios relixiosos, o rapaz
descubrirá o cine da man do seu pícaro irmán menor, Milucho, quen goza da
compañía de Serafín Graña, o poeta ladrón, e mesmo se lanzará a unha peculiar aventura que o levará a Vigo co
Roñón, o fillo do xastre.

978-84-15166-4-81
116 páxinas
12 €
Rústica
130 x 215 mm
Ficción

Bernardino Graña
Bernardino Graña (Cangas, 1932),
catedrático de Lingua e Literatura de
ensino medio, desde os dezaoito anos
formou parte, con Celso Emilio Ferreiro, do Consello de Redacción da revista Alba. Foi premiado varias veces nas
Festas Minervais de Santiago. En 1958
participa na fundación do Grupo Brais
Pinto e publica o seu primeiro libro. Foi
o impulsor e o presidente da Asociación
de Escritores en Lingua Galega.
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Columnas de papel 2 (1993-2012)
O primeiro volume, titulado Columnas
de papel. A lingua e outras vidas, publicado en 2013, incluía unha selección de
artigos publicados entre 1987 e 1993.
Este segundo volume completa a escolma Columnas de papel ao reunir as
súas colaboracións en prensa entre os
anos 1993 e 2012, nas páxinas de A
Nosa Terra, Diario de Ferrol, Diario de
Pontevedra, Faro de Vigo, La Voz de
Galicia, Sermos Galiza e Vieiros.

Xosé Vázquez Pintor
Xosé Vázquez Pintor (Melide, 1946) é
un escritor galego que cultiva tanto a
poesía (Terra e pan, Ofidios de diario,
Na vertical da noite, No corazón mancado, Banzados, Seara 1971-2011,...)
como narrativa (De ida e volta, Lume
de biqueira, Quen faga voar, A memoria
do boi, Mar de bronce, Para dicir abril,
Máis vidas,...) e o ensaio (Os vellos oficios, A tribo sabe, Tal era vivir). A súa
obra recibiu múltiples premios, dende o
Cidade de Ourense ao Esquío, pasando
polo Eduardo Pondal, o Carvalho Calero, o Uxío Novoneyra, o Torrente Ballester e o Premio da Crítica Española
no 2001 por A memoria do boi.

978-84-15166-52-8
362 páxinas
20 €
Rústica
130 x 215 mm
Non ficción
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A taberna do Mascato Negro
Con 18 anos, Mario embarca por primeira vez no buque conxelador Praia
de Oza, que vai faenar ás augas de Terranova. O barco naufraga e, sen saber
como, Mario esperta nunha praia onde
atopa a solitaria taberna O Mascato Negro. Entra para buscar axuda e descobre que alí vive un grupo de mariñeiros
á espera de que algo suceda para poder fuxir da taberna e da praia. Mario
tamén ten que agardar, e mentres o
tempo pasa vai coñecendo as historias
dos demais mariñeiros.
A taberna do Mascato Negro pódese
considerar un libro de contos ou unha
novela. Nas súas páxinas está presente
a fantasía de relatos mariñeiros e a realidade máis dramática do mar, así como
a paixón polo mundo do mar e a vidas
das xentes mariñas.

X. H. Rivadulla Corcón
X. H. Rivadulla Corcón (A Coruña,
1962) escribe e dirixe programas para
TVG, especialmente documentais sobre
a cultura mariñeira, como Ribeiras de
Salitre, Embarcados ou O Son da Ribeira. Como poeta publicou Taberna á
deriva, O adeus do vello mariñeiro, Camiño ao mar, Os papeis do vagabundo
e Tankas da vida salgada. Na súa obra
narrativa destacan A balada de Roi Nemiña, Os piratas da illa da Esperanza,
Amar unha serea, O noso amor será
eterno, Soños de mar, Moraime, pequena vila con mar e Vagabundos, solitarios e sentimentais. No xénero teatral
publicou ¡Furga Garabela!.

978-84-15166-79-5
122 páxinas
15 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ficción
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O día que lle puxen lume á libraría de vello
Un escritor fracasado do sistemiñaTM,
un auténtico anacoreta que rexenta
un tugurio da zona vella de Santiago,
atópase detido na Audiencia Nacional
de Madrid acusado de terrorismo por
motivos que ignora. Disposto a colaborar, comeza redactar unha confesión
que, lonxe de responder ao que procuran os seus interrogadores, se converte
nun axuste de contas literario. Namentres, fóra, un escrito seu que apenas
lembra ameaza con tirar abaixo todas
as estruturas do Estado.
A novela de literatura que máis antes
que despois acaban por escribir todos
os perdedores.

Pablo Fernández Barba
Pablo Fernández Barba (Madrid, 1976)
é profesor de Física e Química en Noia
dende hai case vinte anos. Por un proceso de osmose inversa, mudou a súa
lingua de expresión oral polo galego,
pero pasou de freada e rematou por
abrazala tamén como vehículo de expresión literaria. En 2016 publicou a
súa primeira novela, Transición, pola
que levou o premio Vicente Risco, algúns cartos e un bo feixe de paus,
aínda que ninguén lle dixo que non
soubese escribir.

978-84-15166-85-6
126 páxinas
15 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ficción
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A pedra de ámbar gris
Hoxe en ruínas, a factoría baleeira de
Massó viviu unha época de intensa actividade. As súas conservas eran coñecidas en toda Europa e tamén en
América.
Baseándose na fascinante historia
deste emporio, a autora traza un relato de ficción, de longo alento, onde
se entrecruzan as vidas de varios dos
seus protagonistas, tendo como pano
de fondo o ascenso e caída da actividade baleeira en Galicia.

Noa Setemuíños
Noa Setemuíños (Vigo, 1978) medrou
entre as rúas griseiras das Travesas,
polos carreiros do Rosal, e nas páxinas
dos libros. Estudou Filoloxía Hispánica,
Galega e Románica na Universidade de
Santiago de Compostela, cidade na que
vive dende entón cos seus. Traballa no
ensino como profesora de Lingua Galega e Literatura. A súa primeira novela,
O ocaso da familia Portela (Barbantesa
2015), foi traducida ao castelán e publicada por Pulp Books. A pedra de ámbar
gris é unha historia nacida da caricia
das ondas nos pés na praia de Pinténs,
nos veráns da infancia.

978-84-15166-86-3
312 páxinas
21 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ficción
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Rapazas de Polar
As rapazas de Polar viven nun internado de monxas os tempos da guerra e
(probablemente) os mellores anos das
súas vidas. A súa curiosidade alimentarase de personaxes como os lobishomes Delgado, os porcos estomballados
onda a poza, sor Elvira Lecumberri e o
seu fugaz matrimonio ou a intrigante
Elsa.
“Aprender non aprendiamos moito en
Polar, era verdade, pero só a un estranxeiro ou a unha persoa que non nos
entendese se lle ocorrería pensar que
estabamos alí para aprender: estabamos para estar en Polar as unhas coas
outras.”

Eva Moreda Rodríguez
Eva Moreda (A Veiga, 1981) debutou
na literatura galega en 1997 tras obter o premio Rúa Nova de Narracións
Xuvenís coa novela de tema artúrico
Breogán de Guisamonde, o cabaleiro
da gaivota. Entre as súas últimas obras
publicadas figuran a novela erótica Organoloxía (Edicións Positivas, 2010,
premio Narrativas Quentes), A Veiga é
como un tempo distinto (Xerais, 2011,
premio Terra de Melide e finalista do
premio San Clemente, traducida ao
castelán por Pulp Books) e Para toda a
vida (Aira Editorial, 2020). Tras vivir en
Galicia, Italia, Alemania e Inglaterra,
actualmente reside en Escocia, onde é
profesora no departamento de Música
da Universidade de Glasgow.

978-84-15166-87-0
108 páxinas
14 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ficción
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O regreso de Vítor Sánchez
Xabier Boubeta traza nesta obra a súa
particular homenaxe aos mestres asasinados e a todas as persoas represaliadas en Cangas tras a sublevación
fascista de 1936.
Concibidos como un relato que progresa ata o seu desenlace, nestes
versos concéntranse o lirismo e as
imaxes potentes coa reivindicación da
memoria e da dignidade das persoas.

978-84-15166-91-7
76 páxinas
12 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Poesía

Xabier Boubeta
Xabier Rial Boubeta (Cangas, 1967) naceu nun fogar de tres irmáns en terra
labrega de nai e pai en mar aberto.
No soño dunha pelota, no teatro con
Vázquez Pintor, nas aulas de Casares e
Bernardino Graña, na Filosofía en Compostela, no cuarto negro do punk rock.
No amor ás cousas pequenas, a familia,
a sinxeleza; na xustiza, na igualdade,
a timidez, as melancolías; no sabor da
ría, na Galiza, en Azinhaga!

Colección Mudanzas

Salgheirón
Salgheirón é a crónica dun arduo conflito urbanístico en Cangas do Morrazo
nos primeiros anos deste século e que
remite ás orixes do polígono, epicentro
do emporio Massó Hermanos, e aínda
da familia conserveira que o creou e que
o levou ó seu cenit nas décadas centrais do século xx e á quebra na última.
É sobre todo un repaso detallado das
corruptelas que propiciou o proxecto da
súa urbanización no marco da burbulla
inmobiliaria e da firme resistencia dos
veciños, que atallaron estragos comúns
noutras partes.

Primitivo Carbajo
Primitivo Carbajo, de orixe zamorana,
traballou como xornalista en medios
da Coruña e Vigo, de guionista en programas da TVG, colaborou en cabeceiras de variada caste e foi corresponsal
dalgunhas revistas e xornais alén do
Telón de Grelos. De El País, 17 anos,
ata 2012. Foi director de Comunicación
da Universidade de Vigo (1999-2005),
fundador do pioneiro Duvi, o seu diario
dixital, e é coautor, con Luis Pita, da
biografía non autorizada Paco Vázquez,
a pegada dun príncipe (Xerais, 1993).

978-84-15166-92-4
284 páxinas
20 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Non ficción
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A torre de Peito Burdelo
A torre de Peito Burdelo é unha obra
dramática que sustenta a súa acción
sobre a lenda do tributo das cen doncelas ao emir de Córdoba.
Esta obra fai unha achega importante para o sistema literario galego, xa
que se publica nun momento no que o
teatro galego estaba por facer. A obra
de Galo Salinas serviu como preparación para unha literatura dramática
que estaría por vir, e sen a cal os dramaturgos relacionados coas Irmandades da Fala partirían de cero.
Introdución e notas de Héitor Mera.

Galo Salinas Rodríguez
Xosé María do Carme Galo Salinas Rodríguez (A Coruña, 1852-1926) emigra
moi novo a Uruguai, onde traballa como
comerciante. Ao seu regreso a Galicia
recala en Pontedeume para dedicarse
ao ensino, e logo instálase na Coruña,
onde desenvolve unha importante actividade xornalística. Dirixe a Revista Gallega entre 1895 e 1907 e está en contacto cos membros da Cova Céltica. É
o primeiro presidente da Escola Rexional de Declamación e posteriormente,
o primeiro bibliotecario-arquiveiro da
Real Academia Galega ata 1907, cando
marcha a Madrid a exercer como chanceler da delegación uruguaia ata a súa
xubilación. É autor dunha prolífica obra
dramática, na que destacan A torre de
Peito Burdelo (1891), Filla…! (1892) e
Bodas de ouro (1921), así como do primeiro ensaio sobre a literatura dramática en galego.

978-84-15166-96-2
72 páxinas
14 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Teatro
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Dezanove comunas e un aeroporto
Hai varios xeitos de contar unha cidade, de querela ou de odiala, ou
simplemente de habitala, mais só escribindo sobre ela é que se chega a
descubrila na súa totalidade.
Daniel opta aquí por contala alén dos
tópicos. Faino rompendo a escribir
vinte anécdotas entrelazadas, situando cada unha delas nunha sección administrativa dunha aglomeración que
se artella, como refire o título, de dezanove comunas e un aeroporto.
Non esperen, pois, os lectores potenciais, unha especie de guía costumista
da cidade, senón esa “húmida amálgama” de sentimentos e emocións de
outredade, que constitúe a esencia
dunha cidade en continua mutación
Así, nas mans de Daniel, Bruxelas é outra, ou cando menos distinta de como
adoitan describirnos esta cidade gris de
funcionarios e conflito de linguas. Consegue darlle un outro ar a Bruxelas, o
de cidade cosmopolita e próxima, poliédrica e agradábel para vivir e para
soñar, sobre todo para soñar.

Daniel Ugarte
Daniel Ugarte (Santiago de Compostela,
1981) reside desde 2007 en Bruxelas,
onde traballa como xestor de programas
europeos. Membro da Asociación Couto
Mixto de Bruxelas, Daniel Ugarte é un dos
responsables da organización de eventos
que teñen como obxectivo presentar a
cultura galega contemporánea na capital
belga. En 2019 publicou a súa primeira
novela, O coala (Edicións do Peirao).

978-84-19040-02-2
204 páxinas
17,50 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ficción. Relatos
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O pelengriño que foi de cu
A lectura deste conxunto de contos
vainos achegar a seres traxicómicos,
viaxes invertidas de antiheroes, descricións sinestésicas dunha natureza
que podemos sentir, lugares e persoas
que semellan atravesar intensamente
o papel. Este volume mestura o conto popular e a narrativa máis culta en
temáticas diversas onde non falta a
picaresca, o humor, a violencia ou a
crítica social.
A prosa de Lois Barcia bebe do pasado, intencionadamente allea á normativa actual, e que recrea as particularidades gramaticais e léxicas da
literatura galega das décadas dos 50 e
60, aínda que os textos foron escritos
entre 1980 e o ano 2000.

Lois Barcia
Lois Barcia (Vigo, 1946) criouse entre
Pereiró e Tui, e pasaba os veráns cun
tío crego e confesor de monxas portuguesas que lle ensinaba lendas lusas.
Entre as lecturas de Lois estaban as
novelas de Emilio Salgari, Giovannino
Guareschi, Álvaro Cunqueiro, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges e os clásicos europeos aos que admiraba na mocidade.
Barcia é perito químico con dedicación
profesional a este sector, e alquimista
das palabras. De novo emigrou a Madrid, onde pasou trinta e cinco anos e
un día, ata que regresou por fin á súa
Galicia natal. Na actualidade, ademais
de escribir contos coma os que tedes
nas mans, o autor tamén pinta monas
e escaralla pianos.

978-84-19040-03-9
252 páxinas
20 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ficción. Relatos
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Monte do Seixo: O santuario perdido dos celtas
Este libro é unha especie de atlas de
xeografía mítica de Terra de Montes.
Presentamos aquí a segunda edición
desta obra, publicada orixinalmente no ano 2008 por Serpe Bichoca, e
que ofrece ilustracións e fotografías en
branco e negro. Un material para quen
teña interese en descubrir a pé a singularidade material e inmaterial do monte
Seixo, mesmo aqueles túneles míticos
que comunican o Castro Grande con
Pozo Sanguento, ou Fontefría co monte de Costoia. Na descrición do camiño
non falta detalle do mundo máxico da
montaña, desde a cidade de Trentinán,
ata o Marco do Vento ou Portalén.

Calros Solla Varela
Calros Solla, nado en Pontevedra en
1971, é profesor de lingua, etnógrafo e
escritor. No eido poético, foi merecente en 2010 do premio Johán Carballeira de poesía. É artífice dos itinerarios
culturais Roteiro Sarmento (Cerdedo)
e Roteiro da Montaña Máxica (monte
do Seixo), inseridos no seu Proxecto
Montaña Máxica, co que porfía, a carón da colección de ensaios Cerdedo in
the Voyager, na dignificación da terra
cerdedense. En colaboración co Grupo
de Estudos Etnográficos Serpe Bichoca
realizou o documental Monte do Seixo.
A Montaña Máxica (2009). Ao seu labor
investigador e creativo engádese a súa
faceta de conferenciante no ámbito da
mitoloxía popular e da defensa do patrimonio. Adoito colaborador da prensa
escrita, mantén na internet o blog O
Embigo do Becho.

978-84-15166-94-8
320 páxinas
20 €
Rústica con lapelas
148 x 210 mm
Cerdedo. Xeografía
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Cerdedo na obra do padre Sarmento
Pedro García Sarmento e Gosende (frei
Martiño Sarmento) naceu no pazo das
Raposeiras de Meilide (freguesía de San
Xoán de Cerdedo) no ano 1695. Aínda
que ingresou no mosteiro bieito de San
Martín (Madrid) á idade temperá de 15
anos e só se achegou a Galiza en tres
ocasións (anos de 1725, 1745 e 1754),
a súa escrita reve o zume señardoso de
quen, malia a distancia e as circunstancias, xamais deu a esquecemento a súa
natureza galega e cerdedense.

978-84-93460-7-3
160 páxinas
10 €
Rústica con lapelas
130 x 215 mm
Cerdedo. Historia
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Cerdedo in the Voyager I
Cerdedo, dende a Voyager I, dende o
universo, é obxecto de preguntas que
non atopan resposta e que abafan o autor: Qui sumus?, Unde venimus?, Quo
imus? Son, todas tres, as preguntas
transcendentais que estruturan o poemario. Cada unha destas cuestións é
tratada de diferentes xeitos polo poeta que non atopa respostas e que se
abandona á desesperanza. Cerdedo,
Galiza queren ser dignificados dende e
para o universo, buscándolle a finalidade do ser a unha entidade étnica ben
determinada, pero non apreciada polos
propios.

978-936460-9-7
94 páxinas
10 €
Rústica con lapelas
130 x 215 mm
Cerdedo. Poesía
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Almanaque de encantos
Almanaque de encantos concentra na
freguesía de Cerdedo mostras dos seres míticos e dos lugares máxicos que
se atopan espallados por toda Galicia.
De aí a utilidade do Almanaque como
dicionario dos seres míticos ou como
guía da Galicia máxica cuxo valor sobrancea o local. Nunca unha freguesía
acolleu tanto ser!! Calros Solla continuando ese labor de recolla, de escoitador e transmisor da sabedoría do pobo,
deixounos abondosos relatos que testemuñan a riqueza da Terra de Cerdedo.

978-84-15166-03-0
244 páxinas
17 €
Rústica con lapelas
130 x 215 mm
Cerdedo. Mitoloxía
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Monte do Seixo. Reivindicación da Montaña Máxica
O monte do Seixo é a montaña da totémica serpe, a montaña da fertilidade, das encrucilladas, dos oráculos,
do Alén, a montaña do sol e da lúa; a
montaña dos nosos deuses primixenios
representados en toda a súa magnificencia. A proliferación descontrolada de
explotacións eólicas na nosa xeografía
é, sen dúbida, froito da faciana máis
escura do progreso, da avidez, da desmesura, da insensibilidade, da ignorancia e do desleixo. O parque eólico do
monte Seixo non se tería construído se
a Galiza fose algo máis ca unha colonia
e os galegos, aqueles aínda conscientes
da súa identidade, uns indíxenas condenados ao ostracismo.

978-84-15166-10-8
296 páxinas
18 €
Rústica con lapelas
130 x 215 mm
Cerdedo. Xeografía
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Cantares de Manuela de Barro
Os que conviven con Manuela de Barro abráianse, e nós con eles, de que
con 80 anos teime en erguerse a altas
horas da noite, espelindo a vixilia, para
preservar coa escrita os ditos, contos
e cantares que lle veñen á cabeza. O
seu sacrificado labor de transmisión da
sabedoría popular é impagábel, mais
coma boa galega é consciente de que
este é o prezo que hai que aboar para
quedar a pre cos devanceiros que forxaron, e dos que herdamos, o feito diferencial da galeguidade.

978-84-936460-8-0
120 páxinas
10 €
Rústica con lapelas
130 x 215 mm
Cerdedo. Cantigas
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Carta arqueolóxica do concello de Cerdedo
Nesta carta arqueolóxica céibanse do
esquecemento cento vinte e cinco xacementos prehistóricos localizados no
concello de Cerdedo. Todos os xacementos inventariados foron gravemente alterados ou mesmo destruídos. A
meirande parte dos xacementos foron
parcial ou totalmente estragados pola
acción do home. Ningún dos xacementos goza de medidas para favorecer o
seu coñecemento ou para garantir a
súa preservación.

978-84-936460-4-2
214 páxinas
10 €
Rústica con lapelas
130 x 215 mm
Cerdedo. Arqueoloxía
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O vervo xido
O vervo xido, a semellanza do esperanto de L. Zamenhof, é labor sincrético
dos anónimos e corriqueiros arghinas,
enxeñeiros da xerga, responsábeis da
escolma e criba de sementes lóxicas de
etimoloxía diversa (castelán, catalán,
francés, italiano, latín, portugués, vasco… e, por suposto, o galego). Mais, a
diferenza do esperanto, o vervo nunca
aspirou a ser unha lingua internacional,
senón o código hermético destes habelenciosos e cosmopolitas construtores.

978-84-15166-21-4
256 páxinas
20 €
Rústica con lapelas
142 x 230 mm
Etnografía
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O ano que chimpamos o cacique
Donde puede verse la diferencia de moral y de procedimientos entre los adictos al caciquismo y los elementos que
se apartaron de la tutela de éste es en
ese pequeño ayuntamiento de Cerdedo
cuya emancipación, pacificación y progreso ha sido objeto especial de nuestros desvelos. Cerdedo, lo repetimos
con el legítimo orgullo de quien consigna una verdad incuestionable a la que
ha dado vida y aliento, es un modelo de
justicia en cuanto depende de la corporación municipal nacida de la entraña
del pueblo que se ha dejado guiar por
nuestros consejos. En el Gobierno Civil
y en la Delegación de Hacienda han dejado de oír el nombre de Cerdedo desde
que se constituyó allí la mayoría agraria. La ley ampara allí a todos por igual,
sin distinción de amigos y adversarios.
Se quiebran las influencias ante la noción de lo justo. A nadie, por enemigo,
se le ha impuesto indebidamente un
solo céntimo. No ha puesto el alcalde
un solo reparo al ejercicio de los derechos ciudadanos sin mirar el color de
quienes deseaban practicarlo. J. Cea
(Progreso, 3-7-1918).

978-84-15166-19-1
212 páxinas
10 €
Rústica con lapelas
142 x 230 mm
Cerdedo. Historia
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O código da vincha
Aquel Cerdedo louzán das cinco mil almas, das tres bandas de música e dos
dous equipos de fútbol avellentou mal.
Aquel vizoso Cerdedo preditatorial encama hogano a súa osame maltreita. A
súa faciana amosa os efectos irreversíbeis dunha dieta pobre en calcio e as
consecuencias dunha histórica e chambona cirurxía. O sancristán da crise
tanxe, metódico, as campás a toque de
defunto. Non obstante, Cerdedo agocha en si mesmo o antídoto contra este
veleno paralizante. Urxe, pois, asollalo,
liberalizar a súa patente; descifrármonos novamente, redescubrirnos, estimándonos no que fomos para atinxir o
que degoxamos ser.

978-84-15166-35-1
324 páxinas
18 €
Rústica
142 x 230 mm
Cerdedo. Historia
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As pedras da tribo
As pedras da tribo é unha emocionada homenaxe á nosa cultura milenaria,
perdurábel na obra pétrea e sublimada
na lingua. Aqueles que ignoran, magoan ou fan de menos os nosos sagros
sinais de identidade non merecen ser
considerados fillos da Galiza. Ende ben,
os bispos son efémeros, as catedrais,
eternas.
Este volume continúa o traballo comezado n’O código da vincha, dentro da
colección Cerdedo in the Voyager, unha
viaxe pola historia e cultura milenarias
de Cerdedo.

978-84-15166-51-1
384 páxinas
20 €
Rústica
142 x 230 mm
Cerdedo. Historia
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O crime de Pardesoa
Na madrugada do 23 de novembro do
ano 1897, a aldea do San Marcos, pertencente á freguesía de Pardesoa, no
concello pontevedrés de Forcarei, converteuse en escenario dun crime horrendo.
Naquela data infortunada, obrouse a
morte violenta de Xoán Rei Prado, mentres que a súa muller, Perfecta Espiña
Arán, era vítima dunha cruel agresión.
Nun comezo, a prensa informou da vil
actuación dunha cuadrilla de foraxidos,
encirrados pola fortuna que Xoán Rei,
prestamista, gardaba na súa casa.
Co pasar dos días, as pescudas policiais
ofrecerán unha versión inopinada dos
feitos.

978-84-15166-49-8
206 páxinas
17 €
Rústica
130 x 215 mm
Cerdedo. Historia
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A conxura dos Gosende
“E nesas andamos, percorrendo o territorio entre o Verdugo e o Umia, os ríos,
fontes e regatos pequenos desta nosa
milenaria Terra de Montes, aínda que
a cacicaxe reinante non vexa máis ca
“montes de terra”, para degradar, espoliar e malvender ao mellor postor. Terra
de Montes é moito máis ca un viveiro
de fachendosos de parroquia metidos a
políticos, trepas mediocres que utilizan
os concellos para autopromocionarse,
para beneficiarse das prebendas do poder.”
Finais do século XVI. O capitán Gosende
das Raposeiras, tataravó de frei Martinho Sarmento, entra na Corunha á fronte da milicia de Terra de Montes para
loitar contra a grea invasora do corsario
Drake. Primeiros do século XXI. O profesor Calros Solla funda Capitán Gosende, un colectivo de amigos que, en libérrima sinerxia, asumiron a encomenda
de loitar a prol da cultura terramontesa
en todas as súas manifestacións. Agora
o inimigo xa non vén de fóra en forma
de corsario inglés. Os inimigos atópanse portas dentro, camuflados de filibusteiros da política, bucaneiros de terra
firme, piratas de auga doce.
Este volume continúa o traballo comezado n’O código da vincha e As pedras
da tribo, dentro da colección Cerdedo in
the Voyager, unha viaxe pola historia e
cultura milenarias de Cerdedo.

978-84-15166-54-2
428 páxinas
21 €
Rústica
142 x 230 mm
Cerdedo. Historia

CeRdedo

in THe

VoYaGeR

Así aprenderán a non ter ideas
A tempada investida no estudo e investigación deste período pasado recente,
cuxo froito é o libro que agora teñen
nas mans, ratificou unha sospeita: Nos
anos 30, en Cerdedo non se contendeu pola supremacía ideolóxica, non
se lidou a sangue pola primacía duns
ideais; a dereita cerdedense perseguiu
e matou polo restablecemento da súa
orde, pola perpetuación dun status de
privilexio.

978-84-15166-63-4
554 páxinas
24 €
Rústica
142 x 230 mm
Cerdedo. Historia
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Ao saimento de nós
“Liquidado o concelho de Cerdedo e integradas as suas freguesias num novo
ente artificial que o caciquismo inventou como um remendo de curto percorrido com o que tentar fazer ver que
fazem algo para evitar o que eles mesmos provocaram, quiçá seja o tempo
de voltar a reivindicar com força a milenar Terra de Montes em toda a sua
amplitude e com todas as suas paróquias. Percorrê-la saltando as linhas
arbitrárias de concelhos e províncias,
contribuir para estreitar laços de novo
e manter viva a identidade do berce do
Padre Sarmento, de Manuela de Barro,
de Avelino Cachafeiro, de Chano Pinheiro e de tantos e tantas labregas, canteiros, artistas, agraristas, sindicalistas
e intelectuais que pularam pelo bem do
País e a justiça social.”
Anjo Torres

978-84-15166-67-2
370 páxinas
20 €
Rústica
142 x 230 mm
Cerdedo. Historia
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O legado dos homes pequenos
O libro O legado dos homes pequenos.
Gravados rupestres de Cerdedo é un
periplo pioneiro, vagaroso e diletante
pola arte prehistórica labrada nos pedregais deste antigo concello da Terra
de Montes. Unha viaxe no tempo, un
percurso apaixonante e apaixonado
polas 41 estacións petroglíficas cerdedenses e, asemade, polas 39 insculturas descubertas polo colectivo Capitán
Gosende naquel territorio durante os
últimos anos. 20.000 km de aventura
ateigados de entusiasmo e exentos de
patrocinio. Quen busca atopa.

978-84-15166-69-6
476 páxinas
24 €
Rústica con lapelas
170 x 240 mm
Cerdedo. Historia
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A gran mortaldade
Como superar o dó pola morte dun
pobo? Como racionalizar a extinción da
propia identidade? Por medio destes
relatos encadeados, o autor recoméndanos a dieta saudábel do tropo e da
retranca para dixerir sen resignación
a orquestrada decadencia de Cerdedo,
funesta metáfora do país galego.
N’A gran mortaldade resoa o urro da
fera confinada no último reduto, ferida e acurralada. Raianos co precipicio,
apenas caben dúas alternativas: honrar
a saudade dos despoxos ou voar, impulsándonos coas ás da nosa fénix milenaria.

978-84-15166-75-7
242 páxinas
18 €
Rústica con lapelas
170 x 240 mm
Cerdedo. Historia
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O embigo do becho
O pobo cerdedés é libre de adorar os
ídolos da súa predilección. Á luz dos
feitos e tamén das feitorías, eu tamén
son libre de opinar que eses ídolos son
falsos. Outros, ben seguro, deberan ser
os referentes nos que basear o noso
rexurdimento posíbel: a luminosa erudición do Padre Sarmiento, a ardencia
emancipadora do movemento agrarista, o étnico cosmopolitismo de Otero
Espasandín, os ideais democráticos dos
nosos mártires republicanos, a xenial
retranca dos arghinas, o vitalismo de
Manuela de Barro e toda a sabedoría
popular escolmada nos cinco Retrincos
publicados (e un sexto en preparación).
É gozoso salientar que, en Cerdedo,
alén do inmobilismo maioritario, existen honrosísimas e anónimas individualidades cuxo irredutíbel compromiso actúa e actuará de antídoto contra a
desesperanza.

978-84-15166-90-0
448 páxinas
24 €
Rústica con lapelas
145 x 230 mm
Cerdedo. Historia
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O mestre de Quiroza
N’O mestre de Quiroza sentiu José
Varela Buela a necesidade saudosa
de plasmar por escrito o rodopío de
emocións xerado polo afastamento da
Galiza, enfeitizado pola paisaxe física
e espiritual da “terra meiga”. Emporiso, Varela Buela non desaproveitou a
oportunidade de sinalar os prexuízos
da paisanaxe, disimulados pola beldade
do locus amoenus. A novela de Varela
alicérzase na crítica á relixión oficial e
ás súas contradicións. Naquel Cerdedo
(Galiza) de comezos do século xx, a política e a relixión confabuláronse para
baleirar o país, e a lubrificada engrenaxe encheu os peiraos de emigrantes.
O autor tamén foi vítima desta diabólica sinerxía cuxa vixencia secular fixo de
Cerdedo un ermo irrecuperábel.
978-84-15166-99-3
120 páxinas
15 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Cerdedo. Ficción
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Obra reunida
Baixo o título Obra reunida traduciuse
ao galego a obra narrativa localizada de
Santiago Gómez Tato. Os dezaoito relatos de De la tierra meiga (1924), os
nove de Céltiga (1924) e mais a ducia
de narracións soltas que acaso integrasen o volume inédito Enxebre (192428) ambiéntanse nos concellos de Cerdedo (Pontevedra) e Santa Comba (A
Coruña) ou nunha utopía rural tecida
con fíos de ambas as dúas madeixas
vitais. Nos textos de Gómez Tato apréciase unha celebración nostálxica da
natureza e da paisaxe, do carácter da
xente rural e dos costumes e tradicións,
en contraste coa crítica acerba do caciquismo, bosquexado como un obsceno
aquelarre de personaxes grotescos. O
material recompilado, e agora editado,
non só arrequece o tesouro literario de
Cerdedo, senón que é paradigma do inmenso e ignoto labor cultural dos protagonistas da nosa diáspora.

978-84-19040-00-8
270 páxinas
18 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Cerdedo. Ficción
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O Campo das Laudas
A represión franquista non se limitou a
amorear cadáveres, o franquismo afanouse en soterralos nunha fonda tumba que cubriu de silencio; o franquismo
encargouse minuciosamente de borrar
toda pegada, de esvaer todo recordo,
de obliterar os nomes e apelidos das
persoas que fixeran posíbel en España,
e na Galiza, a chegada da II República
e o novo marco constitucional. No concello de Cerdedo, este labor de silenciamento levouse a cabo con resultados
perdurábeis. O disco duro de Cerdedo
foi concienzudamente formateado.
Libros coma este trasládanlle ao pobo
cerdedés (e ao pobo en xeral) a certeza
de que, non hai tanto, existiu naquel territorio (e no Estado) unha maioría social inqueda, librepensadora, comprometida co progreso e a xustiza social,
e que, desgrazadamente, foi aplastada
por instituír dereitos que, na actualidade, consideramos fundamentais.

978-84-19040-08-4
482 páxinas
30 €
Rústica con lapelas
163 x 230 mm
Cerdedo. Historia

solea sCRiPsiT

A vaga dos pratiños voantes
“Eu non creo nos ovnis, pero habelos
hainos. O interese, mesmo a fascinación, que os ovnis espertan en moita
xente é innegábel. Confeso sentirme
atraído pola mitoloxía dos pratiños
voantes, por ese “non sei que” de incerta verdade; tamén pola súa narrativa milenarista e orwelliana. Intuídos
nun lote de esfumadas fotografías b/n,
o seu feitío converteuse nunha icona da
chamada cultura popular, símbolo universal do inconsciente (ou do histerismo) colectivo.”

Calros Solla Varela
Calros Solla, nado en Pontevedra en
1971, é profesor de lingua, etnógrafo e
escritor. No eido poético, foi merecente en 2010 do premio Johán Carballeira de poesía. É artífice dos itinerarios
culturais Roteiro Sarmento (Cerdedo)
e Roteiro da Montaña Máxica (monte
do Seixo), inseridos no seu Proxecto
Montaña Máxica, co que porfía, a carón da colección de ensaios Cerdedo in
the Voyager, na dignificación da terra
cerdedense. En colaboración co Grupo
de Estudos Etnográficos Serpe Bichoca
realizou o documental Monte do Seixo.
A Montaña Máxica (2009). Ao seu labor
investigador e creativo engádese a súa
faceta de conferenciante no ámbito da
mitoloxía popular e da defensa do patrimonio. Adoito colaborador da prensa
escrita, mantén na internet o blog O
Embigo do Becho.

978-84-15166-80-1
248 páxinas
18 €
Rústica con lapelas
148 x 210 mm
Ovnis. Galicia. Século XX
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Crónica da Galiza bizarra
Crónica da Galiza bizarra reúne, ao
longo de 120 anos, 125 microhistorias
de rara caste, misteriosas e sorprendentes, fabulosas e extraordinarias en
sentido amplo; aparecidas na frutuosa prensa galega de aquén e alén mar,
upadas na peaña da primeira plana ou
desapercibidas nun recuncho da páxina
par.
Neste volume ordénanse, dende o ano
1848 até o ano 1968, unha centena
longa de textos xornalísticos, devindos por decantación en relatos breves;
contos cativos hibridados de impactante veracidade, arroubadora mitoloxía e
final aberto; o suceso elevado ao expoñente do prodixio.
978-84-19040-01-5
304 páxinas
20 €
Rústica con lapelas
148 x 210 mm
Crónica. Galicia. Misterio.
Século XIX. Século XX
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O pote do ouro
Os tesouros son, sen lugar a dúbidas,
os seres máis extraordinarios e sublimes da mitoloxía galega. Calquera
outro nume –feérico, seráfico ou diábolico– foi concibido polo estro popular para servilos de avatar, espantallo,
séquito ou paladín. Arredor dos máxicos tesouros, enfrascados na súa salvagarda, rebolen mouras, mouros, fadas, serpes, lagartos, demos, trasnos,
xigantes ananos…; e a preservación da
súa transcendental integridade é leitmotiv nos contos da tradición oral.

978-84-19040-04-6
296 páxinas
20 €
Rústica con lapelas
148 x 210 mm
Crónica. Galicia. Tesouros. Lendas

oensaio

Abecedario de Ricardo Carvalho Calero
O Abecedario de Carvalho Calero é,
basicamente, un vocabulario literario do autor. Esta obra ofrece claves
para comprender dun xeito ameno e
pedagóxico o grande intelectual galego. A lectura deste manual non se
rexe conforme a pautas cronolóxicas
ou temáticas, senón por algunhas
acepcións ordenadas alfabeticamente
que o lector ou lectora ha de procurar
a eito e aleatoriamente entre aqueles
conceptos que considere oportuno,
seguindo a curiosidade ou o azar ao
ritmo marcado polas propias palabras
recompiladas.
Os trazos máis salientábeis deste persoeiro aparecen reflectidos nas máis
de cincuenta voces recollidas neste
volume.
978-84-15166-78-8
106 páxinas
14 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ensaio. Literatura

Rafael Fernández Lorenzo
Rafael Fernández Lorenzo naceu en
Cangas de Morrazo en 1962. Colaborador habitual con artigos de creación e
crítica literaria en medios como o Faro
da Cultura (Faro de Vigo), A Nosa Terra, Vieiros ou Fadamorgana.
Estudou Educación Social. Libros publicados: Son media ducia e parecen
cen (Ir Indo, 1991), O ladrón de voces
(Kalandraka, 1998), As ﬂores do meu
amigo (Xerais, 2000), As carriolas do
mencer (Ir Indo, 2013).

oensaio

Abecedario de Bernardino Graña
O Abecedario de Bernardino Graña é,
basicamente, un vocabulario literario
do autor. Esta obra ofrece claves para
comprender dun xeito ameno e pedagóxico o escritor. A lectura deste manual non se rexe conforme a pautas
cronolóxicas ou temáticas, senón por
algunhas acepcións ordenadas alfabeticamente que o lector ou lectora ha
de procurar a eito e aleatoriamente
entre aqueles conceptos que considere oportuno, seguindo a curiosidade
ou o azar ao ritmo marcado polas propias palabras recompiladas.
Os trazos máis salientábeis deste persoeiro aparecen reflectidos nas máis
de cincuenta voces recollidas neste
volume.

978-84-15166-81-8
126 páxinas
15 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ensaio. Literatura

Rafael Fernández Lorenzo
Rafael Fernández Lorenzo naceu en
Cangas de Morrazo en 1962. Colaborador habitual con artigos de creación e
crítica literaria en medios como o Faro
da Cultura (Faro de Vigo), A Nosa Terra, Vieiros ou Fadamorgana.
Estudou Educación Social. Libros publicados: Son media ducia e parecen
cen (Ir Indo, 1991), O ladrón de voces
(Kalandraka, 1998), As ﬂores do meu
amigo (Xerais, 2000), As carriolas do
mencer (Ir Indo, 2013).

oensaio

O legado clásico na nosa cultura
O legado clásico na nosa cultura. Unha
mirada desde Pontevedra ofrece unha
achega novidosa –polo seu contido e
perspectiva– ao legado que Grecia e
Roma deixaron á sociedade galega e
como o utiliza e interpreta desde as
coordenadas da propia cultura.
Unha cultura que, como mencionou
Castelao no Sempre en Galiza, sofre
“un castigo igual ao de Prometeo”,
oprimido pola aguia imperial por roubarlles o lume aos deuses e entregarllo ao ser humano.

Xosé Abilleira Sanmartín
Xosé Abilleira Sanmartín (Pontevedra,
1964) é licenciado en Filoloxía Clásica
pola Universidade de Santiago de Compostela. Dedícase ao ensino secundario como profesor de latín e grego.Nas
súas aproximacións ao estudo da pegada clásica na posteridade, cunha perspectiva galega, destaca o referido, por
exemplo, ao “humanismo” pontevedrés
do século XVI, á obra de Xoán Manuel
Pintos ou de Evaristo de Sela. Tamén
ten feito algunhas achegas ao latín medieval, entre as que destaca a tradución
ao noso idioma do foro de Pontevedra
e a coordinación da publicación Estudos
sobre o Foro de Pontevedra (1920). É
autor da introdución e tradución do grego ao galego, xunto con Xurxo Pereira,
de Relatos Verídicos, de Luciano de Samósata (Rinoceronte, 2010).Tamén é
coautor, xunto con Eloi Gestido, do libro
de texto para bacharelato de Literatura
Universal (Xerais, 2009).

978-84-15166-84-9
176 páxinas
17 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ensaio. Cultura clásica

oensaio

Pasou o que pasou (Doce estampas dos oitenta)
Estas estampas que tes na man, amable lector, son regatos dun río moito
máis caudaloso. Un traballo moi extenso –de divulgación máis que un
ensaio puro e duro–, unha crónica política arredor dos anos oitenta. Unha
década intensa –quizais todas as son–
mais aquela que se inaugurou coa autonomía política e se pechou coa vitoria –na foto finish– de Manuel Fraga,
foi especialmente axitada. Houbo de
todo: cambiou o curso do Amazonas,
prendeu a mecha da rivalidade capitalina, un Borbón tivo que recuar… Por
haber, ata houbo unha revolta duns
conselleiros contra aquel que os nomeou. E tamén unha experiencia tripartita que acabou como acabou.
Todo isto é o que se conta nestas páxinas. Sen maiores pretensións. “Sine
ira et studio”, como dixo o clásico.
Prólogo de Suso de Toro.

Lito García Lago
Lito García Lago (Reboredo-Esteiro,
1957). Perito industrial. Licenciado en
Xeografía e Historia e Ciencias Políticas
e da Administración pola USC. Desempeña a súa actividade profesional como
Operador de Posprodución na Televisión de Galicia.

978-84-15166-89-4
214 páxinas
15 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ensaio. Historia. Política

oensaio

José Darriba Puente, o ﬁllo da Licha
José Darriba Puente atópase no mellor
momento. Ten todo un camiño por diante, alimenta as súas paixóns culturais,
posúe unha boa formación académica e
é extremadamente educado. Cada poro
da súa pel irradia vitalidade e enerxía.
O seu sorriso cativador e o seu don de
xentes convérteno nun mozo non exento de atractivo. Non lle faltan noivas e
sabe que o futuro está nas súas mans.
No entanto, posúe algo perigoso para
os tempos que virán: ideas. José Darriba Puente, con criterio propio, é un
home do seu tempo e do seu pobo.
Traballador, inquedo e cheo de ilusións,
desexa un mundo mellor. Unha esperanza truncada o 18 de xullo de 1936.

Alicia Garrido Rodríguez
Alicia Garrido Rodríguez (Vigo, 1973) é
profesora de Secundaria na cidade olívica. A súa afección polo teatro vénlle
de familia, pois, José Darriba Puente,
o fillo da Licha, viuse cativado dende
ben mozo polo mundo da farándula.
É integrante do colectivo Capitán Gosende, asociación sen ánimo de lucro
que, na comarca pontevedresa de Montes, traballa dende hai anos en prol da
salvagarda e divulgación do patrimonio
cultural e da recuperación da Memoria Histórica. Con José Darriba Puente,
o fillo da Licha. Memoria dun fusilado
(1917-1937), a autora ten por obxectivo restaurar a dignidade de José Darriba Puente e a de todos aqueles que, en
San Clodio de Ribas de Sil, deron a vida
ou comprometeron o seu benestar por
defenderen a causa republicana.

978-84-15166-93-1
234 páxinas
16,50 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ensaio. Historia

oensaio

Cartas de Bernardino Graña
O material epistolar presentado nesta obra ordénase en catro períodos:
de 1951 a 1958; de 1959 a 1964; de
1965 a 1973 e de 1973 a 1994. Nel
atopamos correspondencia de Bernardino Graña coa intelectualidade da
época, con persoeiros como Xosé Luís
Franco Grande, Xosé Luís Méndez Ferrín, Manuel María, Arcadio López Casanova, Ramón Piñeiro, Miguel Torga,
Fernando Lázaro Carreter ou Gonzalo
Torrente Ballester, entre outros.

978-84-15166-95-5
198 páxinas
17 €
Rústica con lapelas
135 x 215 mm
Ensaio. Cartas

Héitor Mera
Héitor Mera é profesor de Lingua e Literatura no ensino secundario e dende
hai dúas décadas desempeña o labor
de crítico literario en diversos medios
de comunicación. É especialista na
figura do poeta cangués Bernardino
Graña e autor de diversos estudos sobre a súa obra, entre os que se inclúe a súa tese de doutoramento, a
primeira que se leu en galego en toda
a historia da UNED.

FóRa

de

ColeCCión

O libro da selva
Un neno que apenas sabe andar aparece na cova de Nai Loba e Pai Lobo.
Perségueo o tigre Shere Khan, pero
Nai Loba o escorrenta á entrada da
cova. A manda de lobos converterase na nova familia do pequeno, quen
será criado entre eles como un lobeto
máis. Mowgli, a Ra, chamado así porque non ten pelo, aprenderá as leis
que rexen a vida na selva da man de
Baloo, un vello oso pardo que tamén
lle ensina o valor da amizade e o compañeirismo. Porén, cando Mowgli medra, vese na obriga de abandonar a
manda e volver cos seres humanos,
perdendo así gran parte da súa identidade. N’O libro da selva, Rudyard
Kipling descóbrenos o finas que poden chegar a ser as diferenzas entre
a vida salvaxe e a humana, entre a
natureza e a sociedade. Este clásico
da literatura universal é un conxunto
de relatos que mantén a súa unidade
mentres transcorre a historia de Mowgli. Logo conta diferentes historias
con personaxes moi diversos, como a
foca branca Kotick ou a mangosta Rikki-Tikki-Tavi.

978-84-15166-02-3
192 páxinas
16 €
Rústica
170 x 240 mm
Ficción clásica
Tradución do inglés
de Rafael Salgueiro
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ColeCCión

O gran Meaulnes
O gran Meaulnes é a única novela escrita por Alain-Fournier en 1913, na
que se relata a historia de Augustin
Meaulnes buscando o seu amor perdido. Respondendo a esquemas romanticistas, o protagonista impulsivo,
temerario e heroico lánzase cara ao
descoñecido para recuperar o mundo
misterioso e inalcanzable que separa
a infancia e a idade adulta. Este libro
está considerado unha das mellores
obras da literatura francesa dos últimos séculos.

978-84-15166-06-1
234 páxinas
16 €
Rústica
170 x 240 mm
Ficción clásica
Tradución do francés
de Camiño Noia
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Superdicionario castelán-galego
O Superdicionario Castelán-Galego
constitúe un instrumento para guiar
a aqueles que a diario traballan coa
lingua galega. Esta obra lexicográfica
toma como base para a súa elaboración o Dicionario Castelán-Galego da
Real Academia Galega, mais presenta
un valor engadido: o incremento de
entradas e acepcións ata os 27.000
artigos, a inclusión de 17.000 locucións e 2.500 topónimos, e o seu sometemento a un uso real e intensivo
ó longo de cinco anos de intenso traballo tradutolóxico con distintos materiais literarios, científicos, educativos e técnicos na nosa editorial. As
solucións lingüísticas que achegamos,
contrastadas no seu momento co Termigal, o CORGA, o VOLGA, así como
con distintas obras lexicográficas, dan
forma a unha ferramenta eminentemente práctica que quere servir de
axuda a quen traduce frecuentemente
do castelán ógalego, ou ten un maior
dominio expresivo en castelán, e quere acadar unha competencia semellante na nosa lingua.

978-84-15166-13-9
434 páxinas
36 €
Rústica
170 x 240 mm
Non ficción. Lingüística
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Os xigantes no Morgante
Il Morgante Maggiore de Luigi Pulci considérase unha auténtica epopea de xigantes pola avultada presenza destes
seres na obra. En efecto, entre os diferentes representantes do marabilloso,
os xigantes son os que contan coa maior
presenza e número ao longo deste poema e posúen, á sombra de Morgante,
unha certa relevancia, maior ou menor
segundo os casos. Mentres que os estudosos se centraron eminentemente
na comicidade da obra de Luigi Pulci,
na natureza e función das súas fontes
–especialmente a vexata quaestio do
Orlando laurenziano– ou a interpretación do personaxe de Morgante, outros
aspectos posibles de estudo quedaron
relegados e só se viron beneficiados
ou incluídos polos avances da crítica
subsidiariamente e en tempos recentes. É o caso dos xigantes secundarios,
cuxa relevancia se desvela a través de
tres focos principais de análise: a súa
morfoloxía física e caracterial, facendo
fincapé na súa natureza demoníaca; a
cuestión alimentaria, que vai dende a
celebración do exceso carnavalesco á
abominable antropofaxia; e, por último, a súa función na trama narrativa e
a diversa tipoloxía que podemos discernir recorrendo ao contraste con outras
tradicións europeas no eido do marabilloso. A tradición francesa presenta
un especial interese debido á enorme
influencia que exerceu na literatura italiana medieval; o estudo desta influencia no caso puntual do Morgante ofrece
novas e interesantes perspectivas na
análise dos xigantes na obra de Pulci.

978-84-15166-34-4
126 páxinas
14 €
Rústica
170 x 240 mm
Non ficción
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O humor en cadriños.
Conversas con Siro, Xaquín Marín,
Xosé Lois, Gogue e Pepe Carreiro
Cinco dos máis salientabeis humoristas gráficos galegos dos últimos corenta anos reflexionan sobre o seu oficio en xeral e a súa obra en particular.
En cadansúa conversa, Siro, Xaquín
Marín, Xosé Lois, Gogue e Pepe Carreiro maniféstanse, entre outras cousas, sobre a persistencia da censura,
o papel do humor gráfico na prensa, a
función do humorista gráfico e a existencia ou non dun humor galego de
seu. O libro complétase cunha ampla
e representativa escolma de cada un
destes humoristas na que se pode albiscar a evolución do seu traballo ao
longo do tempo.

Félix Caballero
Félix Caballero Wangümert (Logroño,
1967) é un xornalista con máis de vinte
anos de traxectoria afincado en Galicia.
Licenciado en Ciencias da Información
pola Universidade de Navarra e Máster en Investigación en Comunicación
pola Universidade de Vigo, traballou en
El Correo Gallego, Riadevigo.com e o
grupo España Exterior, onde foi redactor xefe de Latinoamérica Exterior. Antes de O humor en cadriños e O humor
galego alén da retranca, editados por
Morgante, ten publicados dous libros
de pensamentos humorísticos: Pienso,
luego embisto (2000) e Solo sé que no
sé nadar (2002).

978-84-15166-43-6
174 páxinas
15 €
Rústica
215 x 130 mm
Non ficción. Humor gráfico
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O humor en cadriños II. Conversas con
Pinto & Chinto, Santy Gutiérrez, Davila,
Leandro, Kiko da Silva e Meixide
O humor en cadriños II vén sendo
unha segunda parte d’O humor en
cadriños, editado por Morgante en
2012. Se entón eran cinco humoristas
da xeración de Siro e Xaquín Marín os
que reflexionaban sobre o seu labor,
agora é a quenda da seguinte xeración, que se incorporou á prensa galega na derradeira década do século XX
e é hoxe a protagonista principal das
seccións de humor dos diarios.
Pinto & Chinto, Santy Gutiérrez, Davila, Leandro, Kiko da Silva e Meixide
falan sobre a natureza do seu oficio e
das dificultades do humor gráfico galego perante o desconcerto da prensa na era de internet. As conversas
acompáñanse dunha pequena mostra
do traballo de cada un deles.

978-84-15166-66-5
178 páxinas
15 €
Rústica
215 x 130 mm
Non ficción. Humor gráfico
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Sherlock Holmes Anotado. Volume I
Este volume inclúe: – Un estudo en escarlata – O signo dos catro – As aventuras de Sherlock Holmes – As memorias
de Sherlock Holmes. A mestría como
investigador mais unha enigmática personalidade fixeron de Sherlock Holmes
o detective máis famoso da literatura,
que segue a engaiolar os lectores 150
anos despois da súa primeira aparición
en 1887 co seu compañeiro e biógrafo, o doutor Watson. Sherlock Holmes
anotado recolle en dous volumes as catro novelas e os 56 contos protagonizados polos inquilinos do 221B de Baker
Street, escritos á súa medida por Arthur Conan Doyle. A edición inclúe máis
de 2.000 notas con cumprida información sobre os personaxes e o fascinante
Londres do período vitoriano, ademais
de resumir as innumerables teorías e
observacións que os devotos holmesianos foron deitando cos anos. Datos,
curiosidades e anécdotas, que, xunto
coas ilustracións orixinais da época,
asinadas principalmente por Sidney Paget para a revista Strand, fan da lectura
deste Sherlock Holmes anotado unha
rica e gozosa experiencia.

978-84-15166-46-7
536 páxinas
50 €
Cartoné
210 x 280 mm
Ficción
Notas de Xesús Fraga
Tradución do inglés de Bieito Iglesias
e Manuel Vázquez
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Sherlock Holmes Anotado. Volume II
Este volume inclúe: – O regreso de
Sherlock Holmes – O can dos Baskerville – O val do terror – O último adeus – O
arquivo de Sherlock Holmes. A mestría
como investigador mais unha enigmática personalidade fixeron de Sherlock
Holmes o detective máis famoso da literatura, que segue a engaiolar os lectores 150 anos despois da súa primeira
aparición en 1887 co seu compañeiro e
biógrafo, o doutor Watson.

978-84-15166-47-4
708 páxinas
50 €
Cartoné
210 x 280 mm
Ficción
Notas de Xesús Fraga
Tradución do inglés de Bieito Iglesias
e Manuel Vázquez

Arthur Conan Doyle
Arthur Conan Doyle (Edimburgo, 1859Crowborough, 1930) estudou Medicina
na súa cidade natal, onde coñeceu o
doutor Joseph Bell, cuxas capacidades
de observación e dedución asombraban
os seus alumnos e que máis tarde inspiraría o seu máis célebre personaxe.
Unha vez licenciado, estableceu unha
consulta en Plymouth, pero disque a
falta de clientela o levou a converterse
en escritor por necesidade. Así, entre
1879 e 1887 publicou unha trintena de
historias.
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de

ColeCCión

Glosario de Arte para Bacharelato (Castelán-Galego)
O Glosario de Arte para Bacharelato
ofrece máis de 600 termos en castelán empregados nos institutos para a
materia de Arte, o seu significado e a
súa equivalencia en galego. As explicacións van acompañadas de ilustracións para facilitar a comprensión do
texto.
Este material pretende ser unha ferramenta de referencia útil tanto para
o profesorado como para o alumnado
de ESO e Bacharelato.

978-84-15166-15-3
46 páxinas
8€
Rústica
170 x 240 mm
Non ficción. Lingüística. Arte
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Glosario de Historia para Secundaria (Castelán-Galego)
O Glosario de Historia para Secundaria ofrece uns 700 termos en castelán
empregados nos institutos para a materia de Historia, o seu significado e a
súa equivalencia en galego.
Este material pretende ser unha ferramenta de referencia útil tanto para
o profesorado como para o alumnado
de ESO e Bacharelato.

978-84-15166-16-0
68 páxinas
8€
Rústica
170 x 240 mm
Non ficción. Lingüística. Historia
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Glosario de Xeografía para Secundaria (Castelán-Galego)
O Glosario de Xeografía para Secundaria ofrece uns 800 termos en castelán empregados nos institutos para
a materia de Xeografía, o seu significado e a súa equivalencia en galego.
Este material pretende ser unha ferramenta de referencia útil tanto para
o profesorado como para o alumnado
de ESO e Bacharelato.

978-84-15166-14-6
46 páxinas
8€
Rústica
170 x 240 mm
Non ficción. Lingüística. Xeografía
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A ﬁlla de Woody Allen. Pequenos actos
pseudorrevolucionarios. O furancho
Este volume contén os textos de tres
dos espectáculos estreados por Ibuprofeno Teatro dende a súa fundación
no 2010. A traxectoria da compañía
de Santiago Cortegoso e Marián Bañobre completaríase con Fitness (2013),
un espectáculo de clown de rúa mudo,
e Raclette (Premio Álvaro Cunqueiro
para textos teatrais 2014), estreada
en 2016.
A liña mestra de Ibuprofeno Teatro é
a procura dunha linguaxe propia e recoñecible para falar dos temas clave
dunha sociedade globalizada e complexa, que condiciona os personaxes
e os leva a situacións absurdas, cargadas dun humor acedo e sarcástico.

Santiago Cortegoso
Santiago Cortegoso é autor, director e
actor de teatro. Algúns dos seus textos recentes, ademais dos creados en
Ibuprofeno teatro, son: Smoke on the
water (Premio MOME Varela Buxán
2013), El charco de Ulises (Iberescena
2010, editado en Artezblai), 0,7% Molotov (Premio Rafael Dieste 2009, estreado por Teatro de Ningures, finalista
a mellor texto orixinal nos Premios Max
e nos María Casares 2012), Hámster
(III Encuentros en Magalia 2008, editado no nº 60 da RGT, estreado pola
Sala Triángulo de Madrid), Des-memoria-2 (Para Disquedanza, 2009) e Casa
O’Rei. Traxicomedia gastronómica (Edicións Morgante, 2010).

978-84-15166-62-7
172 páxinas
14 €
Rústica con lapelas
130 x 215 mm
Teatro
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As canteiras do litoral moañés
Este traballo presenta unha investigación novidosa e amena sobre a actividade de extracción de pedra nos
montes de Moaña durante a primeira
metade do século XX. A autora realiza
un exhaustivo estudo no que non se
limita a traballar coa documentación
existente, senón que entrevista as últimas persoas que foron testemuñas
directas do labor das canteiras. O resultado é unha obra formidable que
satisfará a quen busque documentarse sobre esta actividade industrial e
tamén a aqueles que gozan coñecendo a nosa historia e o noso patrimonio.

Tamara Campo Táboas
Tamara Campo Táboas nace en Mos
(Pontevedra) en 1989. Comeza a súa
formación en arquitectura na Universidade da Coruña, estudos que complementa co Grao en Conservación e
Restauración de Bens Culturais pola
ESCRBCG. É esta vinculación coa conservación do patrimonio a que a leva
paralelamente a realizar diferentes actividades vencelladas á difusión desta disciplina en xeral e do patrimonio
industrial en particular. A súa investigación sobre a cantaría local do municipio de Moaña, no cal reside, resulta
merecedora do Premio de Investigación
Buxa 2015, concedido pola Asociación
Galega de Patrimonio Industrial, e publicada baixo o título As canteiras de
Moaña e outras xeiras.

978-84-15166-71-9
238 páxinas
16 €
Rústica con lapelas
130 x 215 mm
Historia local
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Corpus dos petróglifos de Galicia
En 1930 Ramón Sobrino Buhígas viaxa
a París e Londres cunha bolsa da Junta para Ampliación de Estudios, para
entrar en contacto con investigadores
que lle permitan abordar unha análise
comparativa dos petróglifos galegos
con outros conxuntos da arte rupestre
europea. Sobre estes alicerces confórmase a armazón teórica e metodolóxica que permitirá darlle ao Corpus dos
petróglifos de Galicia unha perspectiva
europea que supere a dimensión estritamente local do seu traballo. Case cen
anos despois, aparece esta nova edición que inclúe o texto en galego (orixinariamente foi publicado en latín), así
como un estudo preliminar e abondosos documentos gráficos.

Ramón Sobrino Buhígas
Licenciado en Ciencias, Ramón Sobrino
Buhígas (Pontevedra, 1888- Valladolid, 1946) foi un notable investigador
que dirixiu o seu interese cara a ámbitos moi heteroxéneos da disciplina.
Docente durante anos, exercerá o seu
maxisterio nas facultades de Ciencias
de Madrid e Santiago de Compostela e,
xa como catedrático, impartirá docencia en diferentes institutos do estado
ata chegar ao de Pontevedra en 1921.
Completa a súa formación iniciando
estudos de Medicina en Santiago, e remata a especialidade de Odontoloxía en
Madrid, profesión que exercerá na cidade de Santiago ata o seu pasamento en
1946. Non obstante, á vez que naturalista, Sobrino Buhígas foi arqueólogo
por vocación e paixón.

978-84-15166-83-2
248 páxinas
18 €
Rústica con lapelas
160 x 230 mm
Historia. Arqueoloxía
Tradución do latín de Xosé Souto
Estudo preliminar de
Ángel Núñez Sobrino
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Derrotas andinas
Este libro nació para rendir memoria
a los Cronistas de Indias en el marco conmemorativo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.
El autor recupera sus descripciones e
impresiones sobre la conquista y colonización del Imperio Inca y añade
otras de la posterior etapa republicana
para construir una crónica moderna de
aquel vasto territorio que se reparten
Ecuador, Perú y Bolivia. Fue la primera
entrega de un proyecto editorial que
fracasó, pero cuya enjundia trasciende aquella conmemoración y los contenidos más comunes de la crónica de
viajes.

Primitivo Carbajo
Primitivo Carbajo, de orixe zamorana,
traballou como xornalista en medios
da Coruña e Vigo, de guionista en programas da TVG, colaborou en cabeceiras de variada caste e foi corresponsal
dalgunhas revistas e xornais alén do
Telón de Grelos. De El País, 17 anos,
ata 2012. Foi director de Comunicación
da Universidade de Vigo (1999-2005),
fundador do pioneiro Duvi, o seu diario
dixital, e é coautor, con Luis Pita, da
biografía non autorizada Paco Vázquez,
a pegada dun príncipe (Xerais, 1993).
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Crónicas históricas das illas Cíes
Crónicas históricas das illas Cíes é un libro agarimoso que, sen perder seriedade e rigor na exposición das múltiples
facetas históricas, logra ofrecer un relato polo que discorren topónimos, mitos,
piratas, chouzos, monumentos, faros e
personaxes entrañables como “O Coxo”
e “O Chuco”. Unha guía cultural do arquipélago máis famoso do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Juan Miguel González-Alemparte
Juan Miguel González-Alemparte Fernández (Bouzas, Vigo, 1961) é doutor
en Historia pola USC. Exerceu como
profesor de ensino secundario. É membro do Grupo de Arqueoloxía Alfredo
García Alén e do Instituto de Estudos
Vigueses, e pertenceu ao consello de
redacción de Solaina e outras revistas
históricas. É autor de numerosos artigos en actas de congresos, publicacións
científicas e de estudos locais. Entre as
súas obras de temática viguesa atópanse: Bouzas e outros xulgados galegos
do século XVIII (1997), Inventario histórico das ermidas de Vigo e do Val do
Fragoso (1997), Teis: memoria histórica dunha parroquia do litoral (2003),
A casa solariega do Couto (Sárdoma)
(2005), Os concellos e os alcaldes de
Vigo (2019), Los escribanos de Vigo y
su comarca, 1638-1862 (2020), Os nomes das rúas de Vigo (2021) e Breve
historia da cidade de Vigo (2021).

978-84-19040-06-0
204 páxinas
18 €
Rústica con lapelas
160 x 230 mm
Historia. Medio ambiente
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