
A escritora recibiu en Noia o premio Barbantia á Cultura Galega

Eva Veiga: “Son tempos nos que 
a poesía é un arma de combate”
redacción > ferrol

n A poeta e xornalista eumesa 
Eva Veiga recibiu a pasada fin de 
semana en Noia o galardón á “Cul-
tura Galega”, un premio instaura-
do pola prestixiosa asociación cul-
tural Barbantia. Veiga foi distin-
guida canda a pintora Paola Gar-
cía Paz e á publicación “Casa da 
Gramática”, do IES Virxe do Mar 
de Noia. O acto tivo lugar na Casa 
da Cultura “Antón Avilés de Tara-
mancos” da vila noiesa, que rexis-
trou un cheo absoluto. Alí a escri-
tora de Ferrolterra foi agasallada 
cunha figura de Sargadelos que 
representa a un sereo, símbolo da 
entidade organizadora.

Comunicativa > A autora de “A 
frecha azul do teixo” –o seu máis 
recente poemario– manifestou 
“unha gran emoción ao recibir un 
premio que vén dunha asociación 
cultural viva, no que votan os so-
cios libremente. Eu teño presenta-
do libros e dado recitais no Bar-
banza co grupo Ouriol e sempre 
fun acollida con moito agarimo, 
demostrando que a poesía gusta 
moito e lle importa á xente”. 

Salientando o labor dunha en-
tidade como Barbantia, Eva Veiga 
manifestou que “asociacións co-
mo esta demostran que se pode 
seguir resistindo no mundo da 
cultura en tempos tan difíciles co-
mo os que nos toca vivir. Barban-
tia é un exemplo de como un labor 
cultural pode conectarse social-
mente que é o mellor que pode 
pasar, que a cultura sexa comuni-
cativa, desde os libros e revistas 
que publica ata o seu espléndido 
Anuario de Estudos”.

Este galardón chégalle á poeta 
eumesa despois das excelentes 
críticas colleitadas trala publica-
ción de “A frecha azul do teixo” 
(Espiral Maior), e pendente da es-
trea do seu debut cinematográfico 
na película “A cicatriz branca”, di-
rixida por Margarita Ledo.

“Teño moitas gañas de ver o 
resultado da película. Era o meu 
primeiro papel como actriz e ser 
protagonista foi unha responsa-
bilidade. O guión, sobre as mu-
lleres que emigraron a Arxentina 
nos 50, é espléndido. Sei que o 
equipo de preprodución está en-
tusiasmado co que están vendo, 
xa veremos”. En canto á súa fa-
ceta poética, Eva Veiga salienta: 
“Vivimos tempos nos que a poe-
sía ten máis sentido que nunca. 
Nos que a palabra é un arma de 
combate contra a mentira e a 
inxustiza. A palabra precede á 
verdade, sen ela estamos des-
protexidos”, sostén. 

“Valoro moito o galardón 
por vir dos socios dunha 
entidade que votan 
libremente a súa 
preferencia”

Veiga recibiu o galardón de mans de Xesús Laíño  

Capa do libro de recensións 

O crítico Armando Requeixo 
repasa dúas décadas de 
afervoado traballo literario
redacción > ferrol

n O profesor e crítico literario 
Armando Requeixo (Mondoñe-
do, 1971), colaborador semanal 
do suplemento Nordesía de Dia-
rio de Ferrol, vén de editar dúas 
décadas de análise da literatura 
galega no volume “Criticalia” 
(Sotelo Blanco). A publicación 
antolóxica recolle recensións da-
das a coñecer en diversos xor-
nais e revistas desde 1991 ata o 
pasado 2010. 

Nos seus artigos, nos que Re-
queixo bota man dun fondo co-
ñecemento da materia literaria 
tratada e dunha linguaxe preci-
sa, o crítico analiza o máis desta-
cado da dúas últimas décadas li-
terarias en Galicia. Narrativa, 
poesía, ensaio e teatro son co-
mentados con paixón (e non 
sempre para ben das obras anali-
zadas). Nalgúns casos trátase de 
novidades literarias e noutras de 
recensións de obras desde come-
zos dos anos 70 ás que o mindo-
niense regresa para verquer a 
súa persoal visión. Autores como 
Manuel Rivas ou Suso de Toro 
comparten espazo con outros 
máis próximos a nós como Xa-
vier Alcalá, Rosa Aneiros, Xesús 

Constela, Eva Veiga ou Medos Ro-
mero. A visión sobre o devir da li-
teratura galega medra ao incluír o 
autor un apéndice con todos os 
traballos que non aparecen repro-
ducidos no volume. 

Armando Requeixo mantén 
aberto en internet un blog co no-
me de Criticalia (armandore-
queixo.blogaliza.org), no que 
aparecen as recensións editadas 
primeiramente en Diario de Fe-
rrol, e noutros medios nos que co-
labora na actualidade.

O Ateneo Ferrolán organiza 
mañá unha actuación da Coral 
de San Valentín no Torrente
redacción > ferrol

n Mañá ás 20.00 horas, o Centro 
Torrente Ballester acolle un con-
certo da Coral Polifónica de San 
Valentín organizado polo Ateneo 
Ferrolán. A actuación no centro 
cultural municipal débese ás 
obras de remodelación do Ate-

neo aínda non finalizadas. 
A formación vocal fenesa, di-

rixida por Sergio Bernal Fuster, 
interpretará un programa con pe-
zas como “Airiños aires”, “Ojos de 
España”, “Con sabor tropical”, 
“Cuando vuelva a tu lado”, “La 
bamba”, “La esclava”, etc.

redacción > ferrol

n A Biblioteca Municipal do Alto 
acolle, ata o vindeiro 10 do mes 
de decembro, unha exposición de 
pintura da artista naronesa Ana 
Vigo. Trátase dunha serie de nove 
láminas –enmarcadas e realizadas 
coa técnica do carboncillo, grafo e 
pluma– de secuencias de retratos 
e paisaxes, así como viñetas e vi-
sións de esculturas e pinturas do-
utros artistas. 

Esta mostra está enmarcada no 
programa Biblioespazo 3, da Con-
cellería de Ensino de Narón, di-
rixida pola edila Mª del Carmen 
Espada. Forma parte da progra-
mación denominada “ExpresAR-
TE”, que utiliza a biblioteca muni-
cipal como plataforma de lanza-
mento de artistas locais.

Ademáis de exposicións temá-
ticas, o programa ExpresARTE in-
clúe unha serie de audicións mu-
sicais (selección de música local 

A Biblioteca do Alto acolle unha 
mostra de pintura de Ana Vigo

que poderá ser escoitada nas salas 
de lectura), un fondo local (selec-
ción de libros, revistas, publica-

cións, cartelería e folletos) e un 
foro literario que se irán cele-
brando nos vindeiros meses.

A artista, observando unha das súas creacións  

Orballo presenta unha 
exposición de fotografía
sobre o traxe rexional galego
redacción > ferrol

n A Asociación Folclórica e Cul-
tural Orballo, de Pontedeume, 
organiza unha mostra de foto-
grafía sobre o traxe rexional ga-
lego. A exposición, na que cola-
bora a Federación de Coros y 
Danzas de España (Facyde), po-
de verse na Casa da Cultura do 
Concello eumés, no antigo con-
vento de San Agostiño, ata o vin-
deiro día 11 de decembro.

A mostra consta dunha serie 
de fotografías que recollen a in-
dumentaria tradicional das dis-
tintas comarcas de Galicia e for-
ma parte dun proxecto realizado 
pola Facyde, na que se recollen 
fotografías do vestiario de todas 
as Comunidades Autónomas de 

España. As fotografías que se po-
den ver en Pontedeume foron fei-
tas polo fotógrafo Manuel Fernán-
dez Cuevas. O horario de visita é 
de luns a venres entre as 17.30 e 
as 20.30 hoars. Os sábados a aper-
tura será de 11.00 a 14.00 horas e 
de17.00 a 20.30. Domingos e fes-
tivos abrirá de 11.00 a 14.00 ho-
ras.  

As imaxes que se poden 
ver na Casa da Cultura 
de Pontedeume foron 
feitas por Manuel 
Fernández Cuevas
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