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SOÑOS E BERROS
Autor: Xosé R.García Vázquez
Ilustracións Juan Oterga
Prólogo de Xavier Seoane
Colección: Poesía
118 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto
Xénero: Poesía

O ABECEDARIO NO PAÍS DAS ALVARIZAS
Autor: Xulio Pardo de Neyra
Colección: Poesía
52 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Poesía
PVP: 11.90 euros
ISBN: 978-84-123646-2-0

PVP: 17.90 euros
ISBN: 978-84-122253-6-5

Sinopse:

O abecedario no país das alvarizas é a presentación do autor no
Sinopse:

Tal e como prologa o recoñecido poeta coruñés, Xavier Seoane,
atopámonos ante un libro con abundantes ilustracións que acaban
por conformar unha perfecta unidade colmada de “elementos críticos, imaxinativos, narrativos e alegóricos”.

eido da poesía, recollendo un volume de textos onde en dúas
seccións, seguindo as letras e os dígrafos do abecedario, a voz
poética do lugués retrata un espazo con vocación de apertura
mais amurado polas teas que cinxen unha alvariza.
Dentro deste edén derruído semella seguir a se ouvir o voo das
abellas que, segundo as pautas da calor sinfónica do pasado, quer
vir por se tatuar na alma de hoxe, embora retratando o cerimonial dunha morte realmente nunca acadada mais cantada através
do ritual.

CATÁLOGO

MEMORIA DOS DÍAS
Autor: XULIO LÓPEZ VALCÁRCEL

PASCUA
Autor: Xosé Díaz

Ilustración da portada:

Colección: Poesía

Xurxo Gómez-Chao.

50 páxinas.

Colección: Poesía

20 ancho, por 20 cm. alto

556 páxinas.

Tipoloxía: Adulto

Encardernación en cartoné

Xénero: Poesía

16’5 ancho, por 24 cm. alto

PVP: 11.90 euros

Tipoloxía: Persoas adultas

ISBN: 978-84-123646-9-9

Xénero: Poesía
PVP: 27’90 euros
ISBN: 978-84-943783-4-8

Sinopse:
O pasado é fe; de aquí parte o poemario Pascua.

Sinopse:

O profesor e crítico Luciano Rodríguez, un dos máis cualificados
especialistas da poesía contemporánea, selecciona e estuda a obra
de Xulio Valcárcel, a través de prácticamente toda súa producción
poética, que inclúe ata o presente nove libros. Acompáñase dunha
ampla bibliografía. Edición en tapa dura.

O pasado, magma de experiencia liberada ante o que a historia,
apenas un apunte, se mostra incapaz, ten unha encarnación evidente na figura de Deus, e é na distancia do pasado onde pervive
a súa omnipotencia, onde ten aínda vixencia a súa urdime, a de
Deus e a do pasado.
Do cruzamento de ambos pode brincar a barbarie, pero tamén a
política. E preguntámonos: que liturxia aprobamos? E cal é o
herdo político do pasado?
Pascua non é unha confesión, é unha celebración sen fe.

CATÁLOGO

CINSA NA BOCA
EN TERRA RARA

Autora: MONTSERRAT YOLDI SANMARTÍN

Autor: Xosé de Cea
Colección: Novela

Ilustracións de Albeto Oro Claro.

138 páxinas.

Colección: Poesía

14 ancho, por 21 cm. alto

60 páxinas.

Tipoloxía: Adulto

14 ancho por 21 cm. alto

Xénero: Narrativa xuvenil

Tipoloxía: Persoas adultas

PVP: 14.90 euros

Xénero: Poesía

ISBN: 978-84-124509-6-5

PVP: 12’48 euros
ISBN: 978-84-943783-8-6

Sinopse:

Sinopse:

“Terras raras. O nome é curioso, verdade? Tan raras son que nin
Deus escoitou falar delas. Pero máis raro é que, sen ter escoitado
falar delas, todo Deus as utiliza dunha maneira ou doutra. Se tedes
un teléfono móbil, unha tableta, un ordenador portátil ou calquera
aparello que leve unha batería recargable, entón formades parte da
familia das terras raras. Por iso están doentes por mercarnos todo e
poñerse a escavar mañá mesmo se os deixan. Por iso eu estou en
folga de fame”.

O drama da emigración, a trata de persoas ou a explotación sexual,
son algún dos temas que, cunha delicadeza e sensibilidade inusuais,
a poeta e profesora Montserrat Yoldi trata neste libro.
Sen caer no efectismo nin no tendencioso, malia a dureza e lucidez
das súas palabras, estamos ante un libro indispensable para adentrarnos no concepto da auténtica poesía de contido social.

CATÁLOGO

ALDEA VIVA
Autor: VICENTE REBOLEIRO

2ª edición

HEMISFERIO AUGA
Autor: José Carou Rey
Colección: Poesía

Ilustracións interiores en cor
Colección: Poesía
126 páxinas.
14 ancho por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía

86 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Poesía
PVP: 14.90 euros
ISBN: 978-84-123646-1-3

PVP: 12’48 euros
Sinopse:
ISBN: 978-84-948102-2-0

Sinopse:

Un dos lugares máis emblemáticos de Galicia, a montaña do Courel, é o entorno que nutre cada poema deste libro. O verdor das
súas árbores, o recendo da herba e das flores, as vacas… Un modo
de vida máis vivo que nunca nuns textos que resultan deliciosos no
recitado. As antigas palabras desta terra única, volven a resoar grazas á poesía do courelán de Ferramulín, Vicente Reboleiro.

A auga en todas as súas dimensións, sexa en forma de bágoa, de
mar ou de choiva, é o eixo condutor desde libro de poemas. Auga canalizada por un sentido musical e rítmico dos textos, que fai
destas páxinas unha sorte de caderno de bitácora doído polo
desamor. As ilustracións de Laíño non só acompañan, senón que
complementan o volume redondeándoo e dándolle o seu propio
sentido desde un punto de vista artístico.

CATÁLOGO

NON AMOR
PASEANDO CANGUROS

Autora: DIANA VARELA PUÑAL

Autor: Xesús Trashorras
Colección: Narrativa
242 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Relato
PVP: 17.90 euros
ISBN: 978-84-124948-1-5

Ilustración da portada:
Yolanda Dorda.
Colección: Poesía
60 páxinas.
20 ancho por 20 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 11.90 euros

Sinopse:
“Os relatos que atoparedes
ao longo destas páxinas tratan de personaxes ou sucesos, entre a realidade e a ficción, case
sempre cunha carga humorística salientable, onde directa ou indirectamente vou deixando ao descuberto parte da miña vida, pero
sobre todo, das miñas filias e fobias.”

ISBN: 978-84-943783-0-0

Sinopse:

Ese lampo no que se descubre a pequena fendedura que fará que a
casa se derrube; o xesto que denota o comezo da vellez ou da enfermidade; a conciencia da perda. Estes son os motivos dun libro
de poemas no que a autora verqueu, como un río que se desborda,
todo o seu amor e ternura, anque o resultado poida aparentar repleto de dor e incredulidade.

CATÁLOGO

SER, CORAZÓN E BOCA
Autora: CLAUDIA CASTRO

VANGARDA ULE

Colección: Poesía

Premio de Poesía Eduardo
Pondal

48 páxinas.
15 ancho por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros
ISBN: 978-84-948102-0-6

Autor: Manuel López Rodríguez
Colección: Poesía
40 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto
Xénero: Poesía
PVP: 12.48 euros
ISBN: 978-84-122825-1-1

Sinopse:
Sinopse:
Autora dunha sensibilidade abourante, nestes versos pálpase cada
unha das dúbidas, das angurias que fixeron xermolar as palabras. A
crítica social, a paixón amorosa, a maternidade, trátanse nestas páxinas mirándoas de frente, sen berros pero con todo o peso da
emoción.
Con esta obra a autora recibiu o Premio de Poesía Xosé Manuel
López Ardeiro do Concello de Negreira.

Con esta obra o multipremiado autor de Noia vén de acadar o II
Premio de Poesía Eduardo Pondal. En palabras do xurado, trátase dun texto que amosa unha vontade anovadora no discurso,
nun xogo de intertextualidade e intra-literatura. Ilustra a portada
o artista galego Xosé Randolfe Vilariño.

CATÁLOGO

OUTONO NOS ESPELLOS
RETABLO DE NOVA YORK

Autor: XULIO LÓPEZ VALCÁRCEL

Autor: Valentí Gómez-Oliver
Tradución por Xulio L.Valcárcel

Ilustración da portada:

Colección: Tradución

Xurxo Gómez-Chao

106 páxinas.

Colección: Poesía

14 ancho, por 21 cm. alto

102 páxinas.

Tipoloxía: Adulto

15 ancho por 22 cm. alto

Xénero: Poesía

Tipoloxía: Persoas adultas

PVP: 14.90 euros

Xénero: Poesía

ISBN: 978-84-124173-9-5

PVP: 12’48 euros
ISBN: 978-84-943783-5-5

Sinopse:
Confluencia de músicas, de ritmos distintos e discordantes (como
di Félix Fanés no prólogo) que nos levan da man do poeta polo
Nova York da arte e da literatura, dos longos paseos por parques e
beirarrúas e da variopinta xente do metro. As ilustracións feitas polo autor, son unha parte máis do libro, que acompaña e complementa os textos.

Sinopse:

Ao longo de cinco partes (“Néboa”, “Vento e veleiros. Unha singradura”, “Intres”, “Baixo a mesma choiva” e “Outono nos espellos”, o autor ofrece unha pluralidade de temas e rexistros que van
do intimismo e o amor ao compromiso social coa denuncia da
inxustiza, a intolerancia e a explotación, ou paisaxe percibida como vivencia telúrica e intemporal.

CATÁLOGO

SAL AUGA VINAGRE
Autor: RAÚL GÓMEZ PATO

O GRUPO
Autor: Tito Pérez
Colección: Novela

Colección: Poesía
48 páxinas.
15 ancho por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros

138 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Narrativa xuvenil
PVP: 14.90 euros
ISBN: 978-84-124173-4-0

ISBN:978-84-948102-6-8

Sinopse:

Sinopse:

Novela curta onde os personaxes acaban por conformar o entorno urbano do que eles mesmos participan. O modo de falar, a pandilla, os lugares ós que
adoitan ir… Todo queda perfectamente reflexado nestas páxinas
que poderían ter protagonizado calquera grupo de rapaces.

Profesor de linguas clásicas, os poemas que compoñen este libro
son unha lección de dominio formal e gusto pola altura poética.
A ilustración da capa é unha obra pictórica do recoñecido artista
coruñés Nito da Vila, o que fai deste volume, un obxecto valioso
tanto a nivel literario como artístico.
Esta obra recibiu o Premio de Poesía Xosé Manuel López Ardeiro
do Concello de Negreira.

CATÁLOGO

AUGA DE VARIOS RÍOS
IRIS ATALAIA

Autor: LUCIANO RODRÍGUEZ

Autora Teresa Ríos
Colección: Poesía
88 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Poesía
PVP: 14.90 euros
ISBN: 978-84-124509-3-4

Colección: Poesía
116 páxinas.
15 ancho por 22 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros
ISBN: 978-84-948102-3-7

Sinopse:

Sinopse:

Libro sensorial onde as palabras fannos escoitar o renxido dos
chanzos da vella casa, a caída das árbores, o movemento das mans
en cada despedida. A chuvia, os corvos no outono, “susurros do
pasado” que se fan presentes nestas páxinas.

Concebido como unha homenaxe de afecto e de gratitude aos
alumnos que o acompañaron na súa dilatada e feraz traxectoria de
38 anos como profesor, Luciano Rodríguez recolle outros tantos
poemas no texto orixinal e na súa versión ao galego. Autores como
Safo de Lesbos, Cavafis, José Hierro…, a carón de figuras da cultura popular, cal é o caso dos cantantes Jhon Lennon, Jacques Brel
ou Llluis Llach.

CATÁLOGO

OUVRE LA LUCARNE
Autora: DIANA VARELA PUÑAL

TEIMAS DUN NINGUÉN
Autor: Roberto Rodríguez González

Colección: Tradución

Premio Xosé M. López Ardeiro

100 páxinas.

Colección: Poesía

15 ancho por 21 cm. alto

64 páxinas.

Tipoloxía: Persoas adultas

15 ancho, por 21 cm. alto

Xénero: Poesía

Tipoloxía: Adulto

PVP: 12’48 euros

Xénero: Poesía

ISBN: 978-84-943783-9-3

PVP: 11.90 euros
ISBN: 978-84-123254-8-5
Sinopse:

Sinopse:
Froito de varias viaxes a París onde a autora deu unha serie de recitais na Universidade, así como o contacto cun grupo de poetas parisinos de distintas orixes, neste libro atopamos unha escolma dalgúns dos poemas máis representativos de Diana Varela Puñal, traducidos ó francés polos tamén escritores Fracois Davo e Suso Pensado.

“Este "Teimas dun ninguén" leva
anos xestándose a lume lento, poema a poema e por iso cada un
deles naceu nun momento vital e anímico distinto. Agrupei as
miñas particulares teimas en 4 apartados distintos, apartados que
non seguen polo tanto unha orde cronolóxica senón temática.
Un deles agrupa aqueles poemas relacionados coa miña visión da
sociedade actual e os seus problemas; outro é máis intimista, e
priman as miñas experiencias persoais; na terceira parte veñen
algunhas poesías de temática amorosa; e finalmente, os últimos
poemas teñen unha musa en común: a miña filla Sarela.
Quixen facer un poemario honesto e o máis variado que souben,
onde primase a honestidade e a mensaxe por riba dos aloumiños
ó oído e da artificialidade.

CATÁLOGO

DIALÉTICA
DE LUDEIROS A NOVA YORK

Autor: DANIEL BARRAL

Autor: Suso Díaz

Premio de Poesía O Facho

Colección: Poesía
176 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Poesía
PVP: 14.90 euros
ISBN: 978-84-124173-2-6

Colección: Poesía
66 páxinas.
14 ancho por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros
ISBN: 978-84-948102-4-4

Sinopse:
“Este compendio de poemas, de poemas múltiples, e múltiples
poemas, falan dunha viaxe imaxinada, imaxinada dende as liñas da
célebre obra de Federico García Lorca, Poeta en Nova York,
deixándome levar da súa man, e esculcando o seu cariñoso silencio.”

Sinopse:
Primeiro libro individual dun autor moi a ter en conta na actualidade literaria. Esta obra resultou gañadora dun dos premios poéticos
con máis soleira de Galicia, o concurso da Asociación Cultural O
Facho da Coruña.
Palabras medidas, estética coidada e versos que se cravan na retina
de quen se adentre nas súas páxinas.

CATÁLOGO

RAÍZ E CANTO I, II, III
Autor: XULIO LÓPEZ VALCÁRCEL

EXPERIENCIA PILOTO
Autores: Senén Peleteiro/Óscar Revillas

Colección: Ensaio

Ilustrado por Olesya Kanevska

296 páxinas.

Colección: Poesía

15 ancho por 21 cm. alto

58 páxinas.

Tipoloxía: Persoas adultas

20 ancho, por 20 cm. alto

Xénero: Ensaio

Tipoloxía: Adulto

PVP: 14’90 euros (cada volume)

Xénero: Poesía

ISBN: 978-84-943783-7-9

PVP: 11.90 euros
ISBN: 978-84-124173-7-1

Sinopse:
Triloxía na que a escrita dun dos
grandes autores dos nosos días,
aborda algún dos artistas, poetas ou escritores máis coñecidos.
Achegado á literatura de viaxes, estes libros ofrecen un percorrido
por diversos lugares en base aos personaxes máis salientables de
cada sitio (Pushkin e San Petersburgo, Buenos Aires e Borges,
Alexandría e Cavafis, Valga e Carolina Otero, Picasso e A Coruña…).
Un rico, curioso e descoñecido anecdotario fai da súa lectura
algo moi interesante e ameno.

Sinopse:
Soño e realidade, apocalipse e supervivencia, arte e vida. Todos
estes conceptos se misturan nuns poemas que falan dun tempo –
o noso- onde nada é sinxelo, tampouco a xuventude. Impactantes ilustracións acompañan e complementan os textos.

CATÁLOGO

VERSO PLURAL
A NOVA PRESENZA DO BNG

Autor:

Autor: Xosé Manuel Sarille

JOSÉ LUIS GRAÑA MUÍÑO

Colección: Narrativa
130 páxinas.

Colección: Poesía

14 ancho, por 21 cm. alto

84 páxinas.

Tipoloxía: Adulto

14 ancho, por 21 cm. alto

Xénero: Ensaio

Tipoloxía: Persoas adultas

PVP: 14.90 euros

Xénero: Poesía

ISBN: 978-84-123646-7-5

PVP: 12’48 euros

Sinopse:

ISBN: 978-84-121546-0-3

A nova presenza do BNG é un
ensaio provocador e reflexivo.
Con vontade crítica e razoamentos solventes, as páxinas deste volume reúnen un feixe de datos que pretenden aportar algo, unha mirada diferente, a de quen leva moitos anos observando a realidade
social e política galega.
Tras esa visión política, dúas potentes achegas estruturais que ocupan a metade da obra.

Sinopse:
Profesor e poeta, nestes textos logra transmitirse o amor do autor
pola literatura e o traballo poético. A natureza, o amor polos nosos
vellos, pola fala e, como non, polos nosos escritores, son algún dos
temas que o escritor trata ao longo destas páxinas, ilustradas con
fermosas fotografías tomadas polo poeta.

CATÁLOGO

ADEUS CHUPETE
Autora: ALBA MATO

EL VIAJE QUE DEBÍA
Autor: Rubén Suárez Carballo

Colección: Troquel

Colección: Novela castelán

22 páxinas.

232 páxinas.

14 ancho por 21 cm. alto

14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Infantil

Tipoloxía: Adulto

Xénero: Literatura infantil.

Xénero: Literatura de viaxes

Narrativa

PVP: 17.90 euros

PVP: 8,32 euros

ISBN: 978-84-122825-8-0

ISBN: 978-84-120579-3-5

Sinopse:

Sinopse:

Preciosa historia que xurdiu nun autobús urbano da Coruña, para
axudar os nenos a non usar máis o chupete. As ilustracións fíxoas a
autora con materiais que adoito hai na casa, para que os pequenos
poidan copialas facilmente.

Dividido en diferentes temáticas, nestas páxinas ofrécesenos a oportunidade de acompañar ó escritor, -un alpinista que
ten chegado aos nevados andinos- nas súas incribles aventuras,
non exentas de tenrura, solidariedade e mesmo crítica social. Fermosas fotografías tomadas polo autor.

Versión bilingüe en galego e castelán.

CATÁLOGO

MIDAS, LEO E O PARAUGAS
AMOR DE NÁUFRAGO

Autora: DIANA VARELA PUÑAL

Autor: X. H. Rivadulla Corcón
Colección: Poesía

Colección: Troquel

66 páxinas.

16 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto

21 ancho por 15 cm. alto

Tipoloxía: Adulto

Tipoloxía: Infantil

Xénero: Poesía

Xénero: Literatura infantil.
Teatro

PVP: 12.48 euros
ISBN: 978-84-122253-0-3

PVP: 8’32 euros
ISBN: 978-84-943783-2-4
Sinopse:

Sinopse:
Poeta, narrador, dramaturgo e guionista de televisión, neste libro
de poemas o autor válese da palabra poética para comprender os
sentimentos que se axitan en convulsión cando sucede a traxedia
máis dura do mar, a realidade máis adversa posible: O Naufraxio.
Tratando de comprender os sentimentos máis despiadados que
experimenta quen perde nun naufraxio a quen máis ama. Tratando
de intuír o canto desesperado de quen morre nun naufraxio, e o
seu pensamento último é na amada. Ilustra a portada o recoñecido
artista Correa Corredoira.

Un contiño para os máis pequenos da casa, que conta a historia
dun gato chamado Midas que se asusta a primeira vez que ve un
parachoivas. Grazas ó seu amigo Leo, un neno ó que lle encanta
poñer as súas botiñas de auga, o mico irá perdendo pouco a pouco
o medo e aprenderá a disfrutar das pingas de auga.

CATÁLOGO

O PITIÑO REVOLUCIONARIO
Autor: XULIO LÓPEZ VALCÁRCEL

2ª edición

ALEM DO TEMPO DOS RELOXIOS
Autor: Raúl G. Herrera

Colección: Álbum ilustrado

Colección: Poesía

54 páxinas.

56 páxinas.

21 ancho por 26 cm. alto

14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Infantil

Tipoloxía: Adulto

Xénero: Literatura infantil.

Xénero: Poesía

Narrativa

PVP: 12.48 euros

PVP: 19’90 euros

ISBN: 978-84-122825-4-2

ISBN: 978-84-938735-4-7

Sinopse:

A excelente pintora de Aranda de Duero, Ángela Gavilán, ilustra
este libro destinado aos máis cativos. Unha simpática e sinxela trama argumental, na que un pitiño abandona a rolada familiar en
busca de aventuras, permítelle ao autor experimentar varios ritmos
e acentos, algúns deles, como a pandeirada final, baseado nas cantigas populares.

Sinopse:
Artista plástico e escritor,
esta obra é o primeiro libro publicado dun autor polifacético. A
natureza e o erotismo son os eixos sobre os que xiran os poemas
e danlle unidade. Ilustracións a toda cor realizadas polo poeta.

CATÁLOGO

RENTE O MAR
AS FOTOS DA RETINA

Autor: ANTONIO VÁZQUEZ TIERRA

Autora: Ramona Giráldez
Ilustracións de Tania Arufe

Colección: Poesía

Colección: Narrativa

66 páxinas.

198 páxinas.

21 alto por 14 cm. ancho

14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Persoas adultas

Tipoloxía: Adulto

Xénero: Poesía

Xénero: Literatura de viaxes

PVP: 12’48 euros

PVP: 17.90 euros

ISBN: 978-84-948102-7-5

ISBN: 978-84-123646-0-6
Sinopse:
Sinopse:
Os relatos de As fotos da retina parten da idea de narrar xusto esas
experiencias de viaxes que nunca aparecen nas fotos. Esas imaxes
que, por inesperadas, por espontáneas, por pudor ás veces, ou
mesmo por aparentemente intranscendentes no momento en que
se producen, cóllennos totalmente desprevidos e non chegan a materializarse nun retrato físico pero que, co tempo, pasan a ser inesquecibles, a convertérense na instantánea que nos vén inmediatamente á lembranza. Ilustracións a toda cor de Tania Arufe.

Baixo unha aparente coloquialidade, a linguaxe destes poemas logra espertar un fío de emoción que conecta con esas pequenas cousas do día a día e que van compoñendo a vida. Un grolo de auga na
calícula do verán, o frescor da sombra, ou o son da auga mentras
os nenos xogan na praia, son sensacións que o poeta logra transmitir neste libro.

CATÁLOGO

CARTAS A CHOLO I e II
Autor: XAVIER ALCALÁ

LAS MÁSCARAS DEL FIN
DEL MUNDO
Autor: Ramón Loureiro

Colección: Narrativa

Colección: Novela castelán

224 páxinas.

250 páxinas.

15 ancho por 23 cm. alto

14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Persoas adultas

Tipoloxía: Adulto

Xénero: Narativa

Xénero: Narrativa

PVP: 17’90 euros (cada volume)

PVP: 17.90 euros

ISBN: 978-84-948102-8-2

ISBN: 978-84-122825-6-6

Sinopse:

Sinopse:

Manuel Antonio Rei Flórez foi un emigrante coruñés na Arxentina
que levou a galeguidade con el. Desde a Patagonia informou a Xavier Alcalá dunha historia da que sairía a novela The Making of f e
o seu protagonista Alfredo Mosquera, O Coghomelo. A relación
de Alcalá e Cholo aparece recollida nestas cartas escritas entre
1994 e 2001 que agora se erixen nun fresco da Galicia daqueles
anos e como unha homenaxe ao amigo desaparecido.

En un espacio inconcreto, entre la Última de todas las Bretañas y
el Lejano Reino de la Vía Láctea, se desenvuelven estas máscaras de Ramón Loureiro. En ese territorio umbrío, bretemoso, en el que ensancha sus dominios el Lobo y vigila insomne el Hombre de los Ojos de Alabastro, la realidad se confunde
con la fantasía y la vida con la muerte. Los muertos viven en la
misma medida en que los vivos estamos muertos. Por ello, vida y
muerte no son dos realidades antagónicas sino una realidad común. Entre la vigilia y el sueño nos llegan las voces y sentimos las
manos de nuestros antepasados.

CATÁLOGO

IRÁN A POR TI
VERSOS SACROS

Autora: Paula Cascallar
Colección: Poesía
80 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Adulto
Xénero: Poesía
PVP: 11.90 euros

Autor: FÉLIX SORIA

Colección: Narrativa castelán
254 páxinas.
15 ancho por 23 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Novela
PVP: 17’90 euros
ISBN: 978-84-120579-8-0

ISBN: 978-84-123646-4-4
Sinopse:
Sinopse:
“O vento trouxo as follas/do xardín, verdes e frescas;/e unha morriña chegou/coas nosas almas abertas”. Un libro que se move entre
as formas clásicas e as cantigas populares, fundindo a testimonialidade dos conceptos coa musicalidade do ritmo e das rimas asonantes. Ilustra a portada Blanca Silva.

Desde unha atmósfera e un argumento achegados á novela negra, en realidade estamos ante un relato moi preciso dos derradeiros roucexos da Ditadura franquista,
con toda a violencia e a convulsión social daqueles primeiros anos
setenta. A trama, que percorre diversos escenarios cunha gran riqueza de personaxes, céntrase nun piso de Barcelona no que conviven unha serie de persoas de varia procedencia e diferentes características.

CATÁLOGO

EL MAR ES MI CANTAR
Autor: DIONISIO DE ANA PRIETO

Colección: Poesía castelán
116 páxinas.
14 ancho por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros

E DESPOIS

Autor: Paco Rivas
Colección: Poesía
56 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Adulto
Xénero: Poesía
PVP: 11.90 euros

ISBN: 978-84-948102-5-1

Sinopse:
Como ben indica o autor no título, a presenza do mar é unha constante neste libro. O mar como forza apaixonada, ou como embestida mortal, resoa en cada un destes poemas que o autor zamorano
nos presenta. Tamén a dor polas ausencias e a crítica social teñen
cabida nestas páxinas.

ISBN: : 978-84-124173-0-2

Sinopse:
“E despois…” é a continuación do libro anterior, “Rosas envaiñadas”, no que o autor expresa os medos, remorsos, dúbidas… a
desconfianza no ser humano e especialmente no poder que nos
dirixe e que nos manda.

CATÁLOGO

LA VIDA EN PALABRAS
MIENTRAS HAYA DÍAS

Autor: JOSÉ ANTONIO PONTE FAR

Autora: Paloma García Méndez
Colección: Novela castelán

Colección: Narrativa castelán

196 páxinas.

194 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto

15 ancho 23 cm. alto

Tipoloxía: Adulto

Tipoloxía: Persoas adultas

Xénero: Narrativa

Xénero: Ensaio

PVP: 17.90 euros

PVP: 17’90 euros

ISBN: 978-84-123254-5-4

ISBN: 978-84-948102-9-9

Sinopse:

Sinopse:

Una novela que, en palabras
de la propia autora “se revela – frente al dolor, la violencia y la
codicia siempre al acecho– el valor de la memoria y el poder del
amor y del arraigo como fuentes de la esperanza que alumbra el
camino de la resistencia, en busca de una vida cotidiana que merezca ser vivida.”

Recopilación de traballos que no seu día foran publicados en La
Voz de Galicia, onde Ponte é colaborador, nos que atende a unha
pluralidade de temas, observacións, recordos e reflexións sobre a
existencia no seu variado corido e complexidade; sempre desde
unha corrente de simparía e positividade que fai da lectura deste
libro singular, algo moi agradable e reconfortante.

CATÁLOGO

A SOMBRA DA CINZA
Autor: FIDEL VIDAL

ROSAS ENVAIÑADAS
Autor: Paco Rivas

Colección: Narrativa
126 páxinas.
14 ancho por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Ensaio
PVP: 14.90 euros

Colección: Poesía
60 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Poesía
PVP: 11.90 euros
ISBN: 978-84-123254-4-7

ISBN: 978-84-120579-0-4

Sinopse:
Psiquiatra, escritor, pintor e ensaísta, Fidel Vidal é unha das personalidades máis lúcidas e profundas do noso tempo. En Á SOMBRA DA CINZA realiza a partir da lectura e interpretación dos
poemas de Xulio L. Valcárcel unha reflexión puntual sobre unha
ampla serie de temas: as verdades da máscara, a fugacidade do
tempo, as relacións pai/fillo, a negación da morte, a esperanza, os
soños…

Sinopse:
Estas Rosas envaíñadas son, pois, unha contribución de Paco Rivas para o diálogo entre os clásicos galegos e casteláns coas xeracións que producen agora mesmo e con aquelas que están preparándose para comezar a criar cultura en sociedade

CATÁLOGO

EL MAR Y LO DEMÁS
QUERIDO PACO BARXAS

Autor: DIONISIO DE ANA PRIETO

CARTAS DE ARTUR CRUZEIRO SEIXAS (1999-2020)

Autor: Francisco López-Barxas
Colección: Ensaio
294 páxinas.

15 ancho, por 23 cm. alto
Tipoloxía: Adulto
Xénero: Narrativa

Colección: Poesía castelán
114 páxinas.
14 ancho por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros

PVP: 19.90 euros
ISBN: 978-84-124509-4-1

ISBN: 978-84-120579-2-8
Sinopse:

Sinopse:

Selección da correspondencia
que o escritor e periodista Paco López-Barxas e o artista surrealista
portugués Artur Cruzeiro Seixas - unha das figuras decisivas do surrealismo portugués de posguerra- mantiveron ao longo dos derradeiros vinte anos.

Avogado experto en criminoloxía, Dionisio de Ana presenta un
libro de poemas onde con honestidade e cunha ollada chea de indulxencia e solidaridade polo próximo, amosa a súa visión da vida.
A perda, a paixón amorosa ou a crítica social, teñen cabida nestas
páxinas.

CATÁLOGO

PALABRAS PARA EVA VEIGA
Autores: LUCIANO RODRÍGUEZ, TERESA SEARA
Ilutración da portada: Alfonso Costa

VINTE POEMAS DE AMOR E UNHA CANCIÓN DESESPERADA
Autor: Pablo Neruda

Colección: Narrativa

Tradución de Amancio Liñares e María Rey

150 páxinas.

Colección: Tradución

14 ancho por 21 cm. alto

90 páxinas. Cartoné

Tipoloxía: Persoas adultas

14 ancho, por 21 cm. alto

Xénero: Ensaio

Tipoloxía: Adulto

PVP: 14’90 euros

Xénero: Poesía

ISBN: 978-84-121546-8-9

PVP: 19.90 euros
ISBN: 978-84-123254-9-2

Sinopse:

Sinopse:

Miguel Anxo Fernán Vello, Pilar Pallarés ou Xavier Seoane, entre
outros, son algúns dos escritores que participan neste volume onde
se reflexiona sobre a obra dunha das poetas máis salientables das
nosas Letras.

Esta é a primeira edición en lingua galega dos versos amorosos
de Pablo Neruda (Chile, 1904-1973), un clásico universal das
letras hispánicas. Afondando nos valores destes versos tan xuvenís e apaixonados de Neruda, non se debe esquecer que na actualidade Veinte poemas de amor y una canción desesperada é a
obra de seu máis editada e probablemente máis lida e traducida
aos idiomas do mundo, mesmo con versións nas linguas indíxenas chilenas.

Os profesores e críticos literarios Luciano Rodríguez e Teresa Seara coordinaron este libro que nos achega á delicada e lúcida palabra de Eva Veiga.

CATÁLOGO

MIGRATORIA
ESTRATEGAS, DIPLOMATAS E ESPIÕES

Autora: ANDREA FERNÁDEZ MANEIRO

Autor: Oscar Diaz Fouces
Colección: Ensaio
348 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Narrativa
PVP: 17.90 euros
ISBN: 978-84-124509-5-8

Sinopse:
Em 17 de julho de 1936 despoletou na República espanhola uma sublevação fascista, comandada pelo general Francisco Franco, que tentou dar cabo de um período de alargamento de liberdades que o país encetou apenas cinco anos antes. O golpe de Estado começou nas colónias espanholas
do norte da África e logo passou para o território peninsular. A Galiza foi um dos primeiros espaços em ser controlados pelos rebeldes, seguindo-se à ocupação uma sanhuda repressão, que cobrou
um tributo terrível em vidas ceifadas e projetos murchados.

Ilustracións interiores a toda cor
Colección: Poesía
56 páxinas.
14 ancho por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros

ISBN: 978-84-121546-7-2
Sinopse:
Os poemas deste libro son vivo reflexo da historia de Galicia. Estacións de tren, radios cuxas ondas conectan pensamentos anque falen idiomas diferentes, armarios despoxados das máis queridas
prendas.
A tristura da emigración contida nestas páxinas que se ilustran con
fotografías fermosísimas da propia autora.

CATÁLOGO

LA VOLUNTAD DE SER HUMANO
Autor: Pedro Feal

A NÉBOA QUE AXEXA TRAS A MÁSCARA

Ilutración da portada: Óscar Blanco

Autora: Navia Gaifeiros
Colección: Narrativa

Colección: Narrativa castelán
170 páxinas.
14 ancho por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Ensaio
PVP: 14’’90 euros
ISBN: 978-84-122253-1-0

Sinopse:
“De ahí tal vez que, más que exponer una teoría, mi modo de desarrollar este humanismo tal como lo concibo, sea el que se podrá
captar leyendo las páginas de este libro: mostrando mi curiosidad
(y, a veces, preocupación) por todos o casi todos los aspectos de la
existencia humana tal como me ha sido dado vivirla en la experiencia de mi tiempo y sociedad, y hasta donde he podido llegar a
comprenderla con mis limitadas facultades, desde mi contingencia
y finitud, con humildad pero también con permanente actitud de
atención y asombro ante la asombrosa condición humana que tengo la dicha de experimentar y compartir….”

98 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Literatura erótica
PVP: 14.90 euros
ISBN: 978-84-124948-2-2

Sinopse:
Escolma de relatos sobre o sexo atendendo a algúns dos seus innumerables matices e usos (ou abusos). Así hai relatos amables,
historias que nos falan de primeiras veces, de relacións estables e
encontros. De erotismo e desexo. De desconexión. Tamén do
sexo como exercicio de poder e desprezo onde o patriarcado
impón a súa cultura e as súas formas de actuar.

CATÁLOGO

O ESCULTOR
DO AMOR E O DELIRIO

Autor: Rafael Catoira

Autora: Natalia Lema Otero
Ilustracións da autora
Colección: Poesía

Colección: Narrativa

50 páxinas.

196 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto

14 ancho por 21 cm. alto

Tipoloxía: Adulto

Tipoloxía: Persoas adultas

Xénero: Poesía

Xénero: Novela

PVP: 11.90 euros

PVP: 14’90 euros

ISBN: 978-84-124509-1-0
ISBN: 978-84-122253-3-4

Sinopse:
Como di Xusto López Carril no prólogo: “Hai unha formidable
delicadeza que navega por toda a obra, onde se describen agonías,
mais tamén momentos de calma como a sucesión das estacións, a
mirada serena e a saudade dos tempos que foron na casa dos avós,
a elipse sobre a inmigración.”

Sinopse:
Unha casa patrucial. A decadencia dunha familia.

Un ser illado coa súa imaxinación, soña ou vive?
A vida é soño, dixo Calderón de la Barca.
O soño da razón produce monstros, sinalou nun gravado o pintor
Goya.
O protagonista desta novela está na liña que divide a vida e o soño.
Os soños nos que habitan a ledicia de vivir e os pesadelos nos que
os monstros aparecen.

A SÍNDROME DE HAYWORTH
CIUDADES IMPOSIBLES
Premio de Poesía O Facho

Autora: Myriam Goluboff

Autora:

Dibujos de Felipe Peña

NATALIA ALONSO RAMOS

Colección: Narrativa castelán
56 páxinas.

Colección: Poesía

14 ancho, por 21 cm. alto

62 páxinas.

Tipoloxía: Adulto

14 ancho, por 21 cm. alto

Xénero: Relato

Tipoloxía: Persoas adultas

PVP: 11.90 euros

Xénero: Poesía

ISBN: 978-84-124509-8-9

PVP: 12’48 €
ISBN: 978-84-120579-6-6

Sinopse:
A dualidade entre o que somos e o que proxectamos e a violencia
invisible que o sistema exerce sobre a muller a través das expectativas que alimenta, son algúns dos temas deste poemario.
Obra gañadora do Premio de Poesía o Facho da Coruña.

Sinopse:
“Ya nunca podremos volver a nuestros hábitos anteriores. Si lo
hacemos, la nube nos envolverá y tendremos que encerrarnos
otra vez.

Pero la vida quiere continuar y otra vez comienzan a circular coches por las calles, trenes sobre los rieles, y podemos ver aviones
que parten y llegan a los aeropuertos como si nada hubiera ocurrido.
El año próximo, cuando paren los vientos, la pesadilla volverá a
comenzar…”

CATÁLOGO

ARGONAUTA

I N C L Ú E DV D

Autor: Moncho Bouzas
Colección: Poesía
70 páxinas.

A NOITE

14 ancho, por 21 cm. alto

Autora: RONSEL PAN

Tipoloxía: Adulto

Colección: POESÍA

Xénero: Poesía

44 páxinas.

PVP: 14.90 euros

14 ancho, por 21 cm. alto

ISBN: 978-84-124948-5-3

Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 12,48 €

Sinopse:
Extracto do prólogo de Antón Guizán: “Se a poesía é a expresión
máis persoal do noso ser, a poesía do Argonauta é Moncho e a súa
vida, das ideas ás emocións, das alegrías as penurias, ese andar, esa
viaxe pola vida, o mar, á procura do Velocino, porque o noso poeta é capaz de apresar as cousas boas que vai topando e valorar o
que verdadeiramente paga a pena.”

ISBN: 978-84-120579-1-1

Sinopse:
Cunha escritura que transita entre o diálogo teatral e a fantasía
poética, este libro trata desde unha perspectiva personalísima a
figura de M. Duras. Inclúe dvd coa interpretación dun dos poemas.

MAN

2ª edición

SISLEY NO XUNCAL DA TRAVE

Autora: BEATRIZ MACEDA

Autor: Miguel Anxo Mato Fondo

Ilustracións de LAURA VELEIRO

Colección: Novela
134 páxinas.

Colección: Álbum ilustrado

14 ancho, por 21 cm. alto

48 páxinas.

Tipoloxía: Adulto

27 alto, por 22 cm. ancho

Xénero: Narrativa

Tipoloxía: Literatura infantil

PVP: 14.90 euros

PVP: 19’90 €

ISBN: 978-84-124173-8-8

ISBN: 978-84-120579-4-2

Sinopse:
Man, o alemán que chegou a Camelle para quedar, converteuse
nun personaxe mítico dá Costa da Morte. Falecido poucos días
despois do desastre do Prestige, neste libro cóntase a súa historia,
adaptada aos máis pequenos da casa.

Sinopse:
Libro delicadísimo onde a vida
do escritor nado en Ponteceso se
mistura coa paisaxe e coa vivencia artística. Poderíase dicir que
son páxinas de prosa poética, mais trátase de moito máis. Poesía,
pintura, música, memoria.

CATÁLOGO

DA CASA DO MAR E DAS AUSENCIAS
HORTENSIA

Premio de Poesía Eduardo Pondal

Autora: Medos Romero

Autora: MARIA CARMEN
CARAMÉS GORGAL

Colección: Poesía
48 páxinas.
20 ancho, por 20 cm. alto

Colección: Poesía

Tipoloxía: Adulto

52 páxinas.

Xénero: Poesía

14 ancho, por 21 cm. alto

PVP: 12.48 euros

Tipoloxía: Persoas adultas

ISBN: 978-84-122253-8-9

Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros

Sinopse:

ISBN:978-84-120579-5-9

Canto de dor, de recoñecemento e de memoria que a multipremiada poeta Medos Romero lle dedica á súa nai, de fermoso nome
Hortensia. Textos de longo alento para un libro que recolle as palabras da terra, do recendo da cociña tantas veces prendida, agora
estática coma os mortos que fican na lembranza da autora.

Sinopse:
Con esta obra, a poeta nacida en Santa Comba resultou gañadora
do I Premio de Poesía Concello de Ponteceso Eduardo Pondal.
Tal e como destacaron os membros do xurado, atopámonos cun
libro de gran calidade formal e dunha delicadeza que traspasa as
palabras.

O AMOR NON SE FALA SOAMENTE (RONSEL DO 68)

A NENA

Autor: VICENTE ARAGUAS

Autor: Mario Caneiro

Ilustracións de Patinha

Ilustracións de Eva Rieiro

Colección: Poesía

Colección: Cartoné

42 páxinas.

48 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto

21.5 ancho, por 27.5 cm. alto

Tipoloxía: Persoas adultas

Tipoloxía: Adulto

Xénero: Poesía

Xénero: Narrativa infantil

PVP: 12’48 euros

PVP: 21.90 euros

ISBN: 978-84-120579-7-3

ISBN: 978-84-122825-3-5
Sinopse:

Sinopse:

Álbum infantil ilustrado que conta a historia dunha nena a quen,
por primeira vez na súa vida, lle regalan unha boneca.

O retorno poético dun dos fundadores de Voces Ceibes, ven da
man dunha época inesquecible para todos aqueles que a viviron.
1968 marcou a toda unha xeración que viu abrirse as portas da revolución sexual e da liberdade. Fermosas ilustracións de Manuel
Patinha.

A vida na casa da aldea, o fume da cociña, os xogos ó aire libre,
son elementos que están presentes neste conto que achega ás nenas e ós nenos ó valor das cousas inmateriais, por riba mesmo
dos agasallos.

LAS FLORES DEL TILO

PAVILLÓN DE REPOUSO

Autora: María Pérez Miñones

Autor: PABLO VAAMONDE

Ilustracións de Clara Pérez Miñones
Colección: Poesía castelán
44 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Adulto
Xénero: Poesía
PVP: 12.48 euros

Ilustracións de Xosé Cobas.
Colección: Ensaio
230 páxinas.
15 ancho, por 23 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Ensaio
PVP: 17’90 euros

ISBN: 978-84-122825-2-8

Sinopse:
Como adianta Marité Prieto no
prólogo: “María, neste primeiro
poemario amósanos todo aquelo que vive, sen distinguirse do ollo
da garza, nin do pé da garduña.
Fronte a un mundo, que se funde en formigón con caixas de cores
plásticas, ela deténse na codia do tilo, e respira acompasada coas
follas que a acubillan, pode ser unha cerdeira, un prunus, ou calquera outro gardado na memoria, é que vive o presente.”

ISBN: 978-84-120579-9-7
Sinopse:

Libro honesto, valente e comprometido, no que, entre outros
temas, se estuda a destrución do sistema público de saúde en beneficio dos intereses capitalistas e de mercado.
A infancia, a vellez, a ecoloxía, a memoria, a educación, abórdanse tamén con rigor e sensibilidade

VERSOS QUE RECENDEN A MAR

COMO DÚAS CREBAS

Autor: FUCO PAZ SOUTO

Autora: María Álvarez Landesa
Colección: Poesía

Ilustracións en cor: JCriss Fotógrafo

50 páxinas.

Colección: Poesía

20 ancho, por 20 cm. alto

82 páxinas.

Tipoloxía: Adulto

14 ancho, por 21 cm. alto

Xénero: Poesía

Tipoloxía: Persoas adultas

PVP: 11.90 euros

Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros

ISBN: 978-84-124948-3-9

ISBN: 978-84-121546-3-4

Sinopse:

Sinopse:

A través de 31 poemas de extensión variable, Como dúas crebas
mergúllanos en versos ateigados de tenrura e nostalxia. Neles,
unha voz sensual e feminina expresa de xeito transparente o feixe
de emocións que esperta o encontro amoroso, pero tamén a dor
fonda causada pola perda do amor.

O título do poemario resulta verdadeiramente indicativo do que
imos encontrar nos seus contidos, marcados pola presenza marítima epor unha temática encardinada na tradición popular galega,
recollendo e actualizando ritmos, estrofas e cantigas, quer desde
unha perspectiva intimista e confesional, quer desde unha preocupación social, con especial énfase no mundo do ensino.

Estamos diante dunha poesía doce e intensa a un tempo; dunha
poesía da que abrolla un erotismo pausado en equilibrio coa expresión inocente e desbordada do sentir máis íntimo.
Neste poemario predominantemente narrativo, o amor e o mar
ispen o corpo e o corazón.

DESPERTAR MI ALEGRÍA

SENTIMENTOS (1966-2014)

OTRAS NARRATIVAS. PRÁCTICAS PARA TIEMPOS DE
CRISIS

Autor: XOSÉ VÁZQUEZ LABANDEIRA
Ilustracións de Charo Blanco

Autora: María Inés Cuadrado
Colección: Ensaio castelán
130 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto
Xénero: Narrativa
PVP: 17.90 euros

Colección: Poesía
176 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 14.90 euros

ISBN: 978-84-123254-1-6
ISBN: 978-84-121546-4-1
Sinopse:

Despertar mi alegría es una invitación a que esta espera sea diferente… Es un programa de actividades creativas que focalizan en el
aquí y ahora basadas en técnicas escénicas como el teatro o la danza, el clown y la narración oral, que estimulan el humor y la alegría
para que la espera no sea tal, y para que el tiempo que nos quede
por vivir sea plenamente disfrutado dejando de lado el protagonismo de la enfermedad y siendo el pleno disfrute de las vivencias el
eje central de nuestra vida.

Sinopse:
Con capa e ilustracións da pintora Charo Blanco Roca, o autor,
con varios libros publicados sobre toponimia, ofrece aquí un
compendio poético que abrangue varias décadas de incesante
labor, a xeito de reconto ou obra reunida. Ocasión única para
descubrimos un autor que bebe directamente na máis prístina
tradición sen por iso renunciar á universalidade, presente nalgúns
textos en francés.

OS TOLIÑOS MARIÑEIROS DA COSTA DA MORTE

A VIAXE DA VIDA

Autor: BERNARDINO GRAÑA

Autor: Joan Margarit
Edición de Luciano Rodríguez

Colección: Narrativa

Colección: Tradución

74 páxinas.

164 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto

14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Persoas adultas

Tipoloxía: Adulto

Xénero: Narrativa. Ficción

Xénero: Poesía

PVP: 14’90 euros

PVP: 14.90 euros

ISBN: 978-84-121546-2-7

ISBN: 978-84-123254-6-1
Sinopse:

Sinopse:

Un dos autores máis sobranceiros na literatura galega, publica un
libro que logra trasladarnos a esa vida tan particular, coas súas luces
e as súas sombras, de calquera vila da costa galega. O seu especial
modo de falar, con ese cantariño que adorna cada frase, as tabernas
mariñeiras e os personaxes do pobo, todo un contexto que configura a propia vila e as súas xentes, están recollidas nestas pequenas
historias que o grande Bernardino Graña recrea para nós.

“El viatge de la vida- A viaxe da vida, título co que apadriñamos
esta antoloxía bilingüe, pretende ser unha porta de entrada ao
mundo poético de Joan Margarit. Desde a parcialidade de cincuenta poemas da súa vizosa e ampla obra, aspiramos a que estes
textos amosen a fertilidade da produción deste arquitecto que
soubo fundir ciencia e poesía, memoria e vida, gozo e dor, ambición e realidade, converténdose nun dos grandes construtores da
poesía.”

TOMAS FALSAS

SE ENVELLECEMOS XUNTOS

Autor: Manuel Pereira Valcárcel

Autor: XULIO LÓPEZ VALCÁRCEL

Ilustracións: Ana Cristina Lapiedra Argachal
Colección: Poesía
112 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Adulto
Xénero: Poesía
PVP: 14.90 euros

3ª edición

Ilustracións de Xurxo Gómez– Chao
Encadernación en cartoné
Colección: Tradución

60 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía

ISBN: 978-84-124173-1-9

PVP: 17’90 euros
ISBN: 978-84-121546-5-8

Sinopse:

Tomas falsas é unha homenaxe á memoria cinematográfica que
emprega termos desta arte como pretexto para reflexionar sobre a
decepción, a falsidade e a mentira.
Fala de escenas que precisamos desbotar, porque se corresponden
con lugares e momentos lesivos. Tomas falsas son poemas de Manuel Pereira Valcárcel e ilustracións de Ana Cristina Lapiedra Argachal belixerantes contra o artificio melódico e o play back emocional.

Sinopse:
“Adios amor, ya no envejeceremos juntos” é a frase que está detrás dos versos. Corresponde á noiva de Arturo Ruíz, abatido
polas balas asasinas dun militante da extrema dereita, en xaneiro
de 1978. Esta nova edición de tan emblemático poema conxuga
o texto orixinal, traducido a oito idiomas, coas magníficas ilustracións de Xurxo Gómez-Chao, dando como resultado unha verdadeira alfaia.

DESDE ONDE NON NACE

DE MARIÑO A POETA

Premio de Poesía Xosé Manuel López Ardeiro

Autor: Manel Monteagudo

Autor: MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ

Colección: Poesía
192 páxinas.

Colección: Poesía

20 ancho, por 20 cm. alto

48 páxinas.

Tipoloxía: Adulto

15 ancho, por 21 cm. alto

Xénero: Poesía

Tipoloxía: Persoas adultas

PVP: 14.90 euros

Xénero: Poesía
PVP: 12’48 euros

ISBN: 978-84-122825-9-7
Sinopse:

ISBN: 978-84-121546-1-0

Sinopse:
Esta obra foi merecedora dun certame que se consolida en Galicia
no panorama literario, o Premio de Poesía Xosé Manuel López
Ardeiro do Concello de Negreira.
Entre outros valores deste libro, destaca a capacidade do autor para
para ir máis alá do “eu” , e adoptar unha segunda voz que é a que
dicta os poemas. Como nun monólogo interior, o poeta logra trasladar unha historia cun fío argumental perfectamente trazado, o
que non lle resta nin un ápice de lirismo ao volumen.

Este libro condensa quizais unha das experiencias más fondas
que o ser humano ten acadado: o día a día da vida no mar, o
contacto con ese rumor permanente que se escoita na illa na que
acaban por converterse todos os barcos.

AS NOITES DE LÚA E O
XOGO DOS ESPELLOS

ANTOLOXÍA DE POESÍA IRLANDESA
Autores: ANTONIO DE TORO, J. MIGUEL GIRÁLDEZ

Autor: Manuel González Prieto
Colección: Poesía

Colección: Tradución

46 páxinas.

252 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto

15 ancho, por 23 cm. alto

Tipoloxía: Adulto

Tipoloxía: Persoas adultas

Xénero: Poesía

Xénero: Poesía

PVP: 12.48 euros

PVP: 18’90 euros

ISBN: 978-84-121546-9-6

ISBN: 978-84-122253-5-8

Sinopse:
A lúa é o fío conductor dun libro de poemas que transita pola nostalxia do insomnio, pola beleza das metáforas que xorden na noite
aluada. Inclúe textos de Pilar Maseda Barrio, Miguel Anxo Costoya
Rivera, Luz Airado Bello, Raúl Gómez Pato, Moncho Bouzas Tobío, Emilia Martínez Fuentes e Teresa Ríos Noya. Paula Pájaro
Marque é a autora da portada e das fotografías interiores. O tamén
poeta Raúl Gómez Pato, asina un prólogo que en si mesmo é un
texto delicioso.

Sinopse:

Dous dos maiores expertos no tema, presentan un volume indispensable para coñecer a actualidade poética galega e irlandesa. A
vinculación de Galicia e Irlanda enche as páxinas da nosa historia
e froitificou en dúas tradicións poéticas recoñecidas en toda Europa. O Instituto de Esudios Irlandeses AMERGIN avala a solvencia deste libro, que ven introducido por un interesante prólogo dos editores.

NON MARCHES NUNCA

INSTINTOS

Autor: ALBERTE MOMÁN

Autora: Luz Airado
Ilustracións: Vicky Rivadulla

Colección: Narrativa

Colección: Poesía

68 páxinas.

80 páxinas.

21 ancho, por 14 cm. alto

14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Xuvenil

Tipoloxía: Adulto

Xénero: Relato

Xénero: Poesía

PVP: 11.90 euros

PVP: 14.90 euros

ISBN: 978-84-123254-7-8

ISBN: 978-84-124509-0-3
Sinopse:

Sinopse:
Unha historia fantástica na que a súa protagonista Uxía atopa, por
casualidade, o mellor agasallo polo seu aniversario. Estamos diante
dun relato centrado no respecto pola diferenza, o amor pola diversidade en calquera das súas formas. Trátase dunha narración na
que a fantasía e a realidade conviven sen confrontarse, permitindo
que coexistan diferentes perspectivas para un mesmo acontecemento.

Di Luz Capello no prólogo que “a autora pretende narrar unha
tradición emancipatoria da muller, pero a novidade é que o pretende facer dende o territorio da liberdade e da “natureza” como
reflicte a parte II INSTINTO ANIMAL, entendido como o estado que somos antes da socialización no concepto de razón, definido dende a hexemonía do sistema patriarcal que vertebra a sociedade.”

AS VIAXES DE XURXO

CATORCE RETRATOS DE MULLER

Autor: Luis Rodríguez Cao

Autor: ANTONIO COLINAS

Ilustracións de Begoña Castro

Edición de Luciano Ródríguez

Colección: Narrativa
46 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Xuvenil
Xénero: Relato
PVP: 12.48 euros

Colección: Tradución
82 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 14’90 euros

ISBN: 978-84-122825-5-9
ISBN: 978-84-124173-6-4
Sinopse:
Con fermosísimas ilustracións de Begoña Castro Iglesias, atopámonos cun texto delicioso que fala da delicadeza, da música, do universo…, a través dos diálogos de Xurxo coa súa familia.

Sinopse:
O profesor e estudoso Luciano Rodríguez traduce ó galego a un
dos poetas más sobranceiros da Literatura actual en español, o
escritor de León Antonio Colinas. Ademáis da calidade dos textos, trátase dun volume en especial fermoso grazas á portada da
artista Isabel Pintado.

PIEL DE ESPERA Y LLUVIA

O POETA CHINÉS

Autora: LORENA LARRAÑAGA

Autor: José Luis Calvo

Ilustracións: Ángela Gavilán

Colección: Poesía

Colección: Poesía castelán

80 páxinas.

78 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto

21 ancho, por 14 cm. alto

Tipoloxía: Adulto

Tipoloxía: Adultos

Xénero: Poesía

Xénero: Poesía

PVP: 11.90 euros

PVP: 14.90 euros
ISBN: 978-84-123646-6-8
ISBN: 978-84-123646-3-7
Sinopse:

Sinopse:

“Tienes entre tus manos un poemario visual creado a cuatro manos. La fuerza de las palabras de Lorena se potencia con la expresividad de los trazos de Ángela Gavilán, que ilustra las emociones
que nos quiere trasladar la poeta. Los tonos azules de sus dibujos
evocan el color del agua que envuelve toda la obra.

En O poeta chinés, o autor vai espindo a poesía para achegarnos
a unha lírica transparente e esencial. O seu verso leve, emotivo,
tremoroso, invítanos, senpre da man de Hu Zi, o Mestre Caiota
–heterónimo do poeta ciezano Federico de Arce– a contemplar
doutro xeito os paxaros, as árbores, a ponte, o río…, ó tempo que
nos proporciona a gozosa serenidade de sabernos inmanentes á
Natureza.

A medida que avanzamos en la lectura de los poemas, el ritmo de
las palabras nos envuelve en una densa atmósfera cargada de emociones. Como si el agua de la lluvia que Lorena nos describe de mil
maneras estuviera otra vez formando las nubes de una tormenta
que volverá a caer sobre nosotros para comenzar un nuevo ciclo de
sensaciones en las que el amor, la pérdida, el dolor, la resignación y
la esperanza vuelvan a golpearnos el pecho.”

TROBAR DO AR

BAIXO O SIGNO DE ROS

Autor: Xosé M. Lobato

Autor: Xulio López Valcárcel

Colección: Poesía
148 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto

Xénero: Poesía
PVP: 14.90 euros

Colección: Narrativa
306 páxinas.
15 ancho, por 23 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Ensaio
PVP: 19.90 euros

ISBN: 978-84-123254-0-9
ISBN: 978-84-122253-7-2
Sinopse:
A cadencia rítmica sostida en elementos fónicos e no emprego
dunha linguaxe que a través deles se crea a si mesma, configura unha proposta de xorne irracionalista na que os contidos e as mensaxes, non sempre nidias, se harmonizan con imaxes procedentes do
ensoño para construir unha totalidade simbólica, parella á convencional, na procura dunha realidade profunda atemporal e certeira,
oculta detrás das apariencias.

Sinopse:

As páxinas deste libro amosan os acertos, erros, grandezas e miserias duns personaxes esperanzados e entusiastas que se abriron
ao amor cando todo era promesa pura, horizonte aberto. Frank
Sinatra, Camus, Rubén Darío ou Rimbaud, son algúns dos escritores, actrices ou músicos que se retratan pola prosa maxistral do
poeta Xulio Valcárcel

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

UNHA CASACA ESCARLATA

Autora: BEGOÑA MARTÍN ACERO

LIBRO GAÑADOR DO III PREMIO DE POESÍA EDUARDO PONDAL

Colección: Ensaio
142 páxinas.
21 ancho, por 14 cm. alto
Tipoloxía: Adultos

Xénero: Ensaio
PVP: 14.90 euros

Autor: Javier Rodríguez González
Colección: Poesía
42 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Adulto
Xénero: Poesía
PVP: 11.90 euros

ISBN: 978-84-123254-3-0

Sinopse:
Como nos adianta a autora: “Escribir é fácil: só precisas poñer o
corazón, a cabeza e o boli na mesma pota e adobalos cunhas cantas
regras e saberes que, espero, aprendas lendo estas páxinas, dirixidas a todas aquelas persoas -sen limite de idade- ás que lles gusta
escribir e ao profesorado de lingua -a quen este libro lle poida servir de axuda-.
E tamén espero que ao rematar, sexas quen de escribir todo tipo de
textos, desde pequeniños, como os haikus, as greguerías ou os aforismos, ata nanos e microrrelatos e (por que non?) a túa gran novela.”.

ISBN: 978-84-124173-3-3

Sinopse:

Un misterioso profeta anuncia a inminente chegada dun novo
tempo e fai un chamamento á conversión. Nun momento histórico de crise social e moral, só perdura a crenza no poder redentor
da palabra poética, único camiño para unha posíbel salvación da
humanidade. Unha casaca escarlata é unha proposta arriscada e
singular, que conxuga harmonicamente un imaxinario apocalíptico e relixioso, fornecido de múltiples referencias culturais, coa
sátira social e a ironía.

SÉCULO BO LUCES

HISTORIA DE ALGUÉN CHAMADO XEBRANCO

Autor: Henrique Neira

Autor: Xoán Carlos Carreira

Colección: Poesía

Colección: Narrativa

64 páxinas.

192 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto

15 ancho, por 23 cm. alto

Tipoloxía: Adulto

Tipoloxía: Persoas adultas

Xénero: Poesía

Xénero: Ensaio

PVP: 11.90 euros

PVP: 17.90 euros

ISBN: 978-84-124509-2-7

ISBN: 978-84-124948-6-0
Sinopse:

Sinopse:
O palíndromo ou a palíndroma -calquera dos dous termos vale- é
ás veces un substantivo e ás veces un adxectivo que se aplica a unha
palabra, verso ou outros grupos de vocábulos que pode "lerse indistintamente de dereita a esquerda e de esquerda a dereita sen que
cambie o sentido", de acordo co 'Dicionario da Real Academia Galega'.

Esta é a historia de Xebranco, do camiño vital que percorre, das
súas arelas, desalentos e esperanzas. A través del o libro achéganos ao funcionamento das organizacións nacionalistas galegas en
Lugo. Sen ser unha crítica de carácter xeral a estas, alerta sobre o
perigo que teñen de converterse en tóxicas se determinadas prácticas non son modificadas ou eliminadas.
E tamén deixa no aire dous interrogantes: Como se constrúe a
imaxe das persoas? A idea que temos dalgunhas delas correspóndese verdadeiramente coa realidade?

LUZ DO ABRENTE OUTONIZO
Autora: CÁNDIDO DURO
Colección: Poesía
74 páxinas.
21 ancho, por 14 cm. alto
Tipoloxía: Adultos

Xénero: Poesía
PVP: 11.90 euros

LECCIÓNS DE POESÍA PARA NENAS E NENOS INQUIETOS
Autor: Luis García Montero
Ilustracións: Juan Vida
Colección: Cartoné.
152 páxinas.
17.5 ancho, por 25 cm. alto
Tipoloxía: Xuvenil
Xénero: Narrativa
PVP: 21.90 euros

ISBN: 978-84-123254-2-3

Sinopse:
Con fermosas ilustracións interiores de Valentina Todanes e imaxe
de portada de Vili Mosquera, estamos diante dun libro que rescata
aquelo que habita no fondo da memoria para trasladalo ós poemas.
Na morte do pai, Memoria dun intre ou Casa en ruínas, son algúns
dos títulos dos textos que nos adiantan o sentido desta obra chea de
nostalxia, pero tamén de esperanza e de beleza.

ISBN: 978-84-122253-2-7

Sinopse:

Obra xa clásica dun dos poetas e intelectuais máis destacados do
panorama literario actual. Con fermosísimas ilustracións do
tamén granadino, Juan Vida, é un libro indispensable para os
amantes da poesía. Tradución ó galego do prestixioso profesor,
Luciano Rodríguez.

A CULPA DO PAI

CANDO OS BOSQUES SINTAN FRÍO

Autor: Fidel Vidal

Autora: Charo Valcárcel

Colección: Narrativa

Colección: Poesía

176 páxinas.

70 páxinas.

14 ancho, por 21 cm. alto

14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Adulto

Tipoloxía: Persoas adultas

Xénero: Ensaio

Xénero: Poesía

PVP: 14.90 euros

PVP: 11.90 euros

ISBN: 978-84-122825-7-3

ISBN: 978-84-124509-9-6
Sinopse:

Sinopse:
Este volume é o último libro do prestixioso psiquiatra Fidel Vidal,
onde se analizan os personaxes dalgunhas das obras máis destacadas la Literatura Universal e a mitoloxía, como “exemplos supremos da real condición humana”. A morte da figura parterna, o delito como destino, a represión e a literatura, son algúns dos temas
que se tratan.

Extracto do prólogo de Antón Riveiro Coello: “Cada verso deste
libro é un intre intenso que deixa unha pegada, un rastro, unha
configuración, a formación dunha identidade porque o libro é a
suma ordenada dunha vida na que hai un inventario de perdas,
mais tamén un canto emocionado á amizade, ao tempo ou á familia, con versos que soben da infancia, que adxectivan o silencio, que son un mergullo para os sentidos, que nos levan cara ao
azul esperanza, o eterno azul, o azul dos soños e dos días.”

A (DES) MEMORIA

AMOR EN CARNE VIVA

Autora: CLARA VIDAL

Varios autores

Colección: Poesía

Colección: Poesía

52 páxinas.

256 páxinas.

21 ancho, por 14 cm. alto

14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Adultos

Tipoloxía: Persoas adultas

Xénero: Poesía

Xénero: Poesía

PVP: 11.90 euros

PVP: 17.90 euros

ISBN: 978-84-123646-5-1

ISBN: 978-84-124948-4-6

Sinopse:

Sinopse:

“O cuarto que nos amosa Clara Vidal neste fermoso poemario ten
a forma dunha sima á que debemos asomarnos sen complexos,
vencendo a vertixe que provoca a escuridade. Unha negrura que é,
por familiar, abondo coñecida, porén da que ignoramos todo: a
noite que nos invade cando as enfermidades da (des)memoria inzan as sinapses dunha persoa querida.”

Neste volume reúnense sensibilidades diferentes pero todas elas
unidas por unha única razón: a celebración da vida. Vinte e catro
autoras e decenove autores de procedencias diversas, sen loitas
empalagosas co pasado e si con certa efusividade co presente, sen
presumir, acenden unha vela ao sentimento do amor. Amor a
persoas, a animais, a paisaxes, a proxectos artísticos, aos espellos
sen puír, á xenerosidade co gusto, aos praceres elegantes e serenos, amor ao amor.

ESCRITORES UNIVERSAIS

POETAS NA COCIÑA

Autor: José A. Ponte Far

Varios autores

Colección: Narrativa

Colección: Poesía

280 páxinas.

124 páxinas.

15 ancho, por 23 cm. alto

14 ancho, por 21 cm. alto

Tipoloxía: Xuvenil

Tipoloxía: Persoas adultas

Xénero: Ensaio

Xénero: Poesía

PVP: 19.90 euros

PVP: 14.90 euros

ISBN: 978-84-122825-0-4

ISBN: 978-84-122253-9-6
Sinopse (extracto do prólogo de Luciano Rodríguez):

Sinopse:
Este libro recolle unha serie de traballos publicados durante tres
anos no suplemento de La Voz de la Escuela (La Voz de Galicia)
que nos permite coñecer a un grupo importantísimo de escritores
que están entre os mellores dos séculos XIX e XX. Con eles, a Literatura, con maiúscula, fíxose máis grande, importante e trascendente. Cada un no seu momento, co seu estilo e a súa maneira de
entender a creación literaria, logrou algunhas das obras máis importantes da Literatura Universal. Tan só por iso, o libro ten unha
importante dose de información, imprescindible para quen queira
coñecer as grandes figuras da literatura moderna e contemporánea.
Serviu para o mundo escolar, pero tamén para toda persoa adulta
que queira coñecer de cerca a estes grandes mestres.

“Carlos Abeledo colabora coa Cociña Económica da Coruña e
tivo esta feliz iniciativa da facer que o mundo da cultura, da poesía, tivese a ben implicarse na súa iniciativa e invitou a todos
aqueles poetas que quixesen colaborar e así foi como xuntou un
número de once poetas (cinco mulleres e seis homes) que moi
xenerosamente adxuntaron unha selección dos seus poemas para
que servisen de soporte material e espiritual que desde xa podemos ver materializados nesta antoloxía que as poetas e os poetas
quixeron compartir connosco e servir de apoio material ao labor
da cociña coa pequena axuda económica que cada exemplar desta antoloxía vai reportar ao mantemento –mínimo mais imprescindíbel– da Institución.”

POETAS NA COCIÑA II
Varios autores
Colección: Poesía
110 páxinas.
21 ancho, por 14 cm. alto
Tipoloxía: Adultos

Xénero: Poesía
PVP: 14.90 euros

SENTIRTE É, ACASO, O MELLOR LUGAR PARA RENDERSE
Autor: Domingo Tabuyo
Colección: Poesía
70 páxinas.
14 ancho, por 21 cm. alto
Tipoloxía: Persoas adultas
Xénero: Poesía
PVP: 11.90 euros

ISBN: 978-84-124948-0-8
ISBN: 978-84-124948-7-7
Sinopse:
“Conforta, por tanto, que un grupo de poetas que a cotío ofrecen o
alimento espiritual dos seus versos, acollan a iniciativa de Carlos
Abeledo e colaboren, solidarios, co produto da venda deste libro a
aliviar as carencias dos máis necesitados, vulnerables e desvalidos.
Na mesma achega levan a recompensa.”
Extracto do prólogo de Xulio López Valcárcel.

Sinopse:
“Sentirte é, acaso, o mellor lugar para renderse formúlase como
proposta e como conclusión, plenas de significado. A primeira, e
fundamental, de tipo sensitivo: “Sentir” é roce, aspereza ou suavidade, calidez ou cebrina se atendemos ao tacto; escoita e atención se nos referimos ao ouvido; dor ou gozo se nos remontamos
ao plano emocional. Calquera que sexa a sensación finalmente
devén nun “percibir consciente”, nun ir sen regreso, nun interrogante que non agarda resposta. Porque a resposta xa vai implícita
na pregunta….”
Extracto do prólogo de Xulio López Valcárcel.

UNS AVENTUREIROS MUITO BRUTOS

QUÉ CONFUSO TENER PIERNAS
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