
Galicia é unha potencia literaria. O talento dos nosos autores 
irradia un fulgor asombroso. Rosalía ou Valle Inclán, Cunqueiro 
ou Cela, entre tantos outros, son constelacións no firmamento 
da escrita universal. Este caudal creativo, debedor da rica 
idiosincrasia dun pobo, é motivo de orgullo para nós e un legado 
esencial para entender quen somos. 

Co ciclo “Galicia, Ceo das Letras” abrimos as portas da Cidade 
da Cultura honrando a nove xigantes das nosas letras, e como 
Galicia é ponte de culturas, a tres insignes veciños (Pessoa, 
Espriu e Borges). Iso si, desde unha mirada infrecuente, quizás 
máis fresca e lúdica do que se estila. Por iso recorremos ao cine, 
á música ou ao teatro para achegármonos ás súas vidas. E por 
iso mesmo brindaremos ao final de cada sesión cun viño e un 
petisco. Porque do que se trata é de gozar cun aperitivo literario 
exquisito para as mañás dos sábados. 
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15 xa
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SÁBADO DE Rosalía, a voz dun pobo
(Santiago de Compostela, 1837- Padrón, 1885). Rosalía de Castro é a escritora 
fundacional da literatura galega moderna, de proxección universal. Con Cantares 
gallegos (1863) recupera o uso literario da lingua. En Follas novas (1880) denuncia a 
emigración e adéntrase na condición do ser humano. En las orillas del Sar (1884) é 
considerada a obra cume da poesía española do XIX. Ten unha produción significativa 
en prosa. En 2010 celebramos o 125 aniversario do seu pasamento.

12:00 | Relatorio: María do Cebreiro Rábade Villar. Poeta, profesora e 
investigadora na Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade exerce 
como investigadora principal do proxecto Unha análise da obra narrativa de Rosalía 
de Castro: fundamentos teóricos e metodolóxicos.

13:00 | Ao raso coas lebres (60’). Textos de Rosalía de Castro dramatizados e 
musicados a cargo da compañía teatral Casa Hamlet, dirixida por Manuel Lourenzo 
e Santiago Fernández. 

Presenta: Helena Villar Janeiro, presidenta da Fundación Rosalía de Castro.

Amadriña:



29 xa
ne

iro

SÁBADO DE Manuel Antonio: “venador” de horizontes
(Rianxo, 1900–1930). Ventos rebeldes, luces estantías, afogados inmortais, amigos 
fraternos, gaivotas anónimas, horizontes esculcados na procura da liberdade, a súa 
vila natal, veleiros empopados, son, na obra de Manuel Antonio, fareiro da nosa 
realidade, o sol que sempre volve á nosa terra.

12:00 | Relatorio: Xosé Luís Axeitos. Catedrático de Lingua e Literatura Castelá 
e Secretario da Real Academia Galega. Experto na obra de Manuel Antonio, ten 
publicado varios libros sobre a poética do visionario rianxeiro.

13:00 | Manuel Antonio e mais dispois (35’). A poeta performática María Lado 
acompañada polo xenial pianista Nacho Muñoz interpretan textos de Manuel Antonio 
que mostran a súa concepción radical da creación artística.

Amadriña:
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SÁBADO DE Cela e o seu teatro do mundo
(Iria Flavia, 1916-2002). En 1942 arranca a súa carreira literaria coa publicación de 
La familia de Pascual Duarte, á que seguiron trece novelas máis, desde La colmena  
ate Madera de boj (1999). Autor enormemente prolífico, cultivou todos os xéneros 
literarios e recibiu en 1989 o Premio Nobel de Literatura “pola súa prosa rica e intensa, 
que, con refreada compaixón, configura unha visión provocadora do desamparo do 
ser humano”.

12:00 | Relatorio: Ana María Platas Tasende. Catedrática de Literatura e Lingua 
Española, publicou diversos libros entre o que destaca Camilo José Cela (Madrid, 
Síntesis, 2004), centrado na vida e obra do noso Nobel.

13:00 | Preestrea de O bonito crime do carabineiro (77’). Telefilme para televisión 
baseado en relatos de Camilo José Cela. Unha historia de humor absurdo e cruel 
que se desenvolve no Tui dos anos 30. Produción de Zenit TV e TVG. Produtor 
asociado: Pórtico. Subvencionado por S.X. de Medios, C. Cultura, Comunicación 
Social e Turismo, C. Cultura e Deporte (Xunta de Galicia) e Programa MEDIA (UE).

Amadriña:
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SÁBADO DE  Fernando Pessoa: da nosa veciñanza 1
(Lisboa, 1888-1935). Autor de toda unha literatura, é un dos escritores con maior 
poder de convocatoria crítica e de público en todas as linguas e a nivel planetario, 
sobre todo a partires do último cuarto do século XX. Portugués e universal, a súa 
figura é hoxe incontestable.

12:00 | Relatorio: Carlos Quiroga. Profesor na USC e escritor, foi premio extraordinario 
de doutoramento cunha tese sobre Pessoa.

13:00 | Dulce Pontes e Uxía Senlle (40’). Dúas das máis grandes damas da música 
popular galega e portuguesa celebran a Fernando Pessoa cantando as súas letras, 
nun espectáculo inédito, creado especialmente para o ciclo literario “Galicia, Ceo 
das Letras”.
 
Presenta: Marcos Lorenzo. Director do Ciclo “Galicia, Ceo das Letras”.

Amadriña:



12 m
ar

zo

SÁBADO DE Martín Códax: o son das ondas
(Vigo, século XIII). Autor de personalidade histórica descoñecida, supoñemos que 
foi un xograr de Vigo ou as súas proximidades. Del chegaron a nós unicamente sete 
breves cantigas de amigo, que o acreditan como un dos poetas máis inspirados dos 
cancioneiros trobadorescos galego-portugueses, e en xeral do medievo europeo.

12:00 | Relatorio:  Giuseppe Tavani. Catedrático xubilado de Filoloxía Románica na 
Universidade ‘La Sapienza’ de Roma. Especialista en lírica trobadoresca medieval, 
é o principal estudioso dos cancioneiros galego-portugueses. Recibiu entre outras 
distincións o Pedrón de Ouro e a Medalla Castelao, así como o doutorado honoris 
causa pola USC.

13:00 | Grupo de Música Antiga Martín Códax (30’). O nome do grupo rende 
homenaxe ao noso autor protagonista, sendo as súas sete cantigas parte do 
repertorio interpretado polo grupo.

Presenta: Henrique Monteagudo. Profesor de Filoloxías Galega e Portuguesa da 
USC. Membro da Real Academia Galega e do Consello da Cultura Galega.

Amadriña:



26 m
ar
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SÁBADO DE  Valle Inclán e a visión estelar
(Vilanova de Arousa, 1866 - Santiago de Compostela, 1936). Considerado un dos 
escritores máis innovadores do século XX, a súa traxectoria literaria, que abrangue 
desde o Modernismo ata o esperpento (narrativa, teatro, poesía e ensaio), defínese 
pola busca constante da renovación das linguaxes artísticas. No 2011 conmemorase 
o 75º aniversario da súa morte.

12:00 | Relatorio:  Margarita Santos Zas entrevista a José Luis Gómez. Margarita 
Santos Zas é profesora da USC, directora da Cátedra Valle-Inclán e do Anuario Valle-
Inclán (Temple University/ USC). Premio de Investigación “Valle-Inclán” 2008.

13:00 | Lectura dramatizada (35’) a cargo de José Luis Gómez. Lectura 
dramatizada (35’) a cargo de José Luis Gómez. Actor, director e fundador do Teatro 
de La Abadía, que inaugurou coa posta en escena de Retablo de la avaricia, la lujuria 
y la muerte. Concedéronlle, entre outros, o Premio á mellor interpretación masculina 
no Festival de Cannes, o Premio Nacional de Teatro e a Medalla de Ouro ao Mérito 
nas Belas Artes. Os seus últimos traballos en cine fórono baixo a dirección de Pedro 
Almodóvar e Milos Forman.

Amadriña:



SÁBADO DE  Valle Inclán e a visión estelar
02 ab

ril

SÁBADO DE Cunqueiro e a maxia da palabra
(Mondoñedo, 1911 - Vigo, 1981).  Narrador, poeta e xornalista, é unha das figuras 
máis relevantes da literatura galega do século XX. Tamén exerceu como tradutor, 
sobre todo de poesía. Tanto na literatura coma no xornalismo foi un escritor bilingüe, 
pero o fundamental do seu labor creativo foi primariamente concibido na súa lingua 
de preferencia, o galego. En 2011 conmemórase o centenario do seu nacemento.

12:00 | Relatorio: Quico Cadaval. Actor, director, adaptador de teatro e contacontos, 
é un dos nosos cómicos máis corrosivos e penetrantes, así como un profundo 
coñecedor do universo máxico de Cunqueiro.  

13:00 | Cunqueiradas (45’), por Cándido Pazó. Desde a súa longa e recoñecida 
experiencia, outro dos grandes cómicos galegos fai un espectáculo oral con historias 
e lerias inspiradas na maxia narrativa do xenial mindoniense.

Amadriña:



ab
ril30

SÁBADO DE  Valente ou a erótica do baleiro
(Ourense, 1929 - Xenebra, 2000). Poeta, ensaísta e narrador de radical profundidade 
e ampla proxección universal. A súa esixente obra conecta coas místicas máis 
heterodoxas e coas vangardas artísticas máis insubmisas.

12:00 | Relatorio: Claudio Rodríguez Fer. Poeta e director da Cátedra Valente de 
Poesía e Estética da USC. Premio da Crítica Española en 1981.

13:00 | Concerto de Mauricio Sotelo, Raquel Rivera e María Luz Rivera (25’). 
Mauricio Sotelo é compositor e director de música contemporánea de vangarda. 
Premio Nacional de Música en 2001. Raquel Rivera, violín, e María Luz Rivera, piano, 
son integrantes do Dúo Rivera, especializado en música de cámara.

Amadriña:



14 m
ai

o

SÁBADO DE Salvador Espriu: da nosa veciñanza 11
(Santa Coloma de Farnés, 1913 – Barcelona, 1985). Poeta, narrador e dramaturgo, a 
obra de Salvador Espriu é esencial para entender a literatura catalá moderna. A súa é 
unha longa meditación sobre a morte e o paso do tempo, cun verso austero e preciso 
no estilo e un extraordinario dominio da linguaxe.

12:00 | O xardín das cinco árbores (80’). Paseo dramatizado pola vida de Salvador 
Espriu, a cargo de Joan Ollé (director teatral), Silvia Pérez Cruz (cantante e compositora), 
Toti Soler (guitarrista e compositor) e Joan Anguera (actor). Este espectáculo é unha 
adaptación deseñada ex profeso para a Cidade da Cultura de Galicia. 

Amadriña:



28 m
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o

SÁBADO DE  Torrente e a creación sen límites
(Ferrol, 1910 – Salamanca, 1999). Autor dunha extensa e heteroxénea obra, diversa en 
xéneros e en estilos, diversa tamén en obxectivos e propósitos, pero percorrida na súa 
totalidade por unha unidade medular que, resolta con ironía e humor, procede da sutil 
percepción do contraditorio no real, e o profundo coñecemento da tradición literaria. O 
13 de xuño de 2011 remata o primeiro centenario do nacemento de GTB. 

12:00 | Relatorio: Jesús Ferrero. Graduado en Historia Antiga pola Escola de Altos 
Estudos de París, é un escritor de traxectoria sobresaínte, con numerosos premios no 
seu haber (Premio Internacional Plaza y Janés, Premio Azorín ou Premio Anagrama, 
entre outros) e obra traducida ao inglés, francés, alemán e chinés. No mundo do cine, 
foi coautor xunto con Pedro Almodóvar do guión orixinal do filme Matador.   

13:00 | Lecturas musicadas (30’): Charo López, Luis Iglesias Feijoo e Alfredo 
Conde. Charo López, a inmensa actriz de Los Gozos y Las Sombras, comparte escenario 
con Luis Iglesias Feijoo, catedrático de Literatura Española e un dos hispanistas españois 
máis acreditados, seguido polo escritor Alfredo Conde (Premio Nacional de Literatura, 
Premio Nadal), tradutor ao galego do libro de Torrente La isla de los jacintos cortados.

13:30 | GTB x GTB (36’). Documental sobre a vida de Gonzalo Torrente Ballester, 
realizado pola Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales a propósito do 
centenario do seu nacemento. Dirixido por Luis Felipe Torrente e Daniel Suberviola. 

Presenta: Álvaro Torrente, presidente da Fundación Gonzalo Torrente Ballester.

Amadriña: Colabora:



11 xu
ño

SÁBADO DE  Blanco Amor ou a paixón das marxes
(Ourense, 1897 – Vigo, 1979). Blanco Amor é recoñecido como un dos nosos máis 
lúcidos escritores clásicos, autor dunha obra literaria completa e innovadora desde o 
punto de vista técnico e lingüístico, que, no entanto, non sempre foron argumentos 
sólidos para evitar certa marxinalidade do autor en vida. 

12:00 | Relatorio: Bieito Iglesias. Profesor, tradutor e xornalista, é autor de novelas 
e relatos fundamentais no último decenio, galardoados, entre outros, co Premio García 
Barros, o Premio da Crítica ou o Premio Merlín de Literatura Infantil e Xuvenil. 

13:00 | Proxección audiovisual (45’). Produción propia da Asociación de Escritores 
en Lingua Galega (A.E.L.G) que se estrea neste ciclo, como mostra da visión poliédrica 
dunha serie de escritores/as e estudosos/as sobre o universo literario de Blanco Amor. 

Presentan: Cesáreo Sánchez Iglesias, poeta e presidente da A.E.L.G., xunto con 
Mercedes Queixas Zas, profesora, ensaísta e crítica literaria, así como secretaria xeral 
da A.E.L.G.

Amadriña:



25 xu
ño

SÁBADO DE  Jorge Luis Borges: da nosa veciñanza 111
(Bos Aires, 1899 - Xenebra, 1986). Poeta, ensaísta e narrador de obra ecuménica, 
quizais a máis recoñecida e influínte da literatura hispánica contemporánea no mundo, 
na que non faltan referencias a Galicia e aos galegos. En 2011 celebramos o seu 25 
cabodano. 

12:00 | Relatorio: María Kodama. Viúva, albacea e derradeira musa de Borges. 
Escritora, tradutora e presidenta da Fundación Internacional Jorge Luis Borges 
establecida en Bos Aires.

13:00 | Concerto de Mónica Monasterio e Horacio Lovecchio. Intérpretes arxentinos 
de música tradicional sefardí e contemporánea xudeo-española, con especial atención 
á poesía.

Presenta: Claudio Rodríguez Fer, autor do libro Borges e o labirinto galego, entre 
outros traballos sobre o autor arxentino.

Amadriña:



SÁBADO DE  Jorge Luis Borges: da nosa veciñanza 111

información
Inscricións
•Inscrición libre e gratuíta no teléfono 881 979 010 ou na web 
www.cidadedacultura.org. Ate completar aforo.

•O prazo límite para inscribirse conclúe 24 horas antes do 
comezo de cada sesión. O período de inscrición abrirase un 
mes antes da data de celebración da sesión.

•A inscrición será efectiva unha vez que a persoa solicitante 
reciba confirmación por parte da organización. Para acceder 
ás sesións é preciso mostrar copia impresa da confirmación 
no punto de información da Biblioteca de Galicia. 
 
Visitas guiadas
As persoas inscritas poderán realizar unha visita guiada á 
Cidade da Cultura de Galicia unha hora antes do inicio de 
cada sesión (11:00 AM). 
 
Hora e lugar das sesións 
Todas as sesións realizaranse na Biblioteca de Galicia 
(Cidade da Cultura) e comezarán ás 12:00 AM. A hora prevista 
de remate oscilará entre as 14:00 e as 14:30, dependendo da 
duración das actuacións artísticas.

Ao concluír cada sesión servirase un viño galego por cortesía 
das Bodegas Martín Códax
 
Accesos á Cidade da Cultura.- 
•Vehículo particular. 
•Servizo de buses lanzadeira desde o Multiusos do Sar a partir 
das 10:30 AM e cunha frecuencia de 10 minutos. O autocar 
regresará ao punto de partida ao finalizar cada sesión.
 



organizan

colaboran

amadriñan as sesións:


