NOTICIIA EMBARGA
ADA ATA AS
20:30 HORAS
H
DE HO
OXE VENRES
13 DE MARZO DE
D 2015

Dobre Prremio
o da Ediciión d
de
Galiccia para A
Alvarrelloss Edittora
Alvarello
os Editora foi recoñeecida hoxe en Pontev
vedra con dous prem
mios
Ánxel Cassal da Asocciación Gaalega de Ed
ditores. A Colección
C
Rescate
resultou elixida com
mo Mellorr Iniciativa
a Editorial de 2014, e a tradución
ao galego
o de Darío Xohán Cab
bana do te
exto medie
eval “As flo
oriñas”, co
omo
Mellor Trradución do
d ano.

A Colecció
ón Rescate, que este ano cum
mpre unha déca
ada e 19 volum
mes publicadoss.

Santiag
go de Comp
postela, veenres 13 de
e marzo de
e 2015.‐ Allvarellos
Editora foi recoñeccida hoxe, n
na Gala da Edición
E
celebrada no Pazo da
Cultura de Ponteve
edra, con d ous Premio
os da Edició
ón de Galiccia. Por unh
ha
banda, a Colección Rescate dee clásicos da
d cultura galega
g
alzouuse co Prem
mio
Rosalía de Castro á Iniciativa Editorial do
d Ano 2014. Así mesm
mo, a tradu
ución
que reallizou Darío Xohán Cab
bana do texxto medieva
al As floriñaas consegu
uiu o
Premio Lois Tobío á Traducióón do Ano 2014.
2
nha década. Iniciuse a comezos de
d
A Coleccción Rescatte cumpre eeste ano un
2005 coa recupera
ación de texxtos gastronómicos e de viaxes dde Álvaro
xe foron 19
9 volumes os
o publicad
dos, e a Coleección
Cunqueiiro. Ata hox
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consolid
douse como
o unha iniciiativa edito
orial de caliidade, centtrada na
recuperación de te
extos esqueecidos, inéd
ditos ou dispersos de ggrandes
autores e autoras da
d nosa culltura: Cunq
queiro, Urba
ano Lugrís,, Leandro
Carré, Uxío
U
Novone
eyra, Valen
ntín Paz‐An
ndrade ou Neira
N
de Moosquera forron
algúns dos
d nomes rescatadoss.
4 viron a luz a poesía ccompleta de
d Aurelio Aguirre
A
(quue inclúe máis
m
En 2014
de oiten
nta poemas inéditos), e o esqueciido ensaio de Emilia P
Pardo Bazá
án
sobre Saan Franciscco de Asís e a Europa do
d século XIII.
X Os douus coeditados co
Consorccio de Santiiago.
Os volum
mes da Cole
ección Resccate son prreparados como
c
“libroo obxecto”,
encaderrnados en capa
c
dura e cun deseñ
ño e acabad
do moi coiddados. Todo
os
inclúen estudos a cargo
c
de esspecialistass nos respecctivos autoores rescata
ados.
RIÑAS DE DARÍO
D
AS FLOR
XOHÁN CABANA
Darío Xo
ohán Caban
na, tradutorr
ao galeggo de Dante
e e Petrarcaa,
verteu tamén á nossa lingua,
dende o italiano medieval, o
texto an
nónimo de mediados
m
d
do
século XIII
X titulado
o As floriñass,
publicad
do por Alva
arellos
Editora en coedició
ón coa
un coidado
Xunta dee Galicia nu
volume ilustrado por
p Darío
E obra narra
n
a vidaa
Basso. Esta
e milagrres do fundador da
Orde fraanciscana e refírese,
por vez primeira, á viaxe que
San Fran
ncisco emp
prendeu a
Santiago
o.
A soberb
bia tradución de Xoán
n
Cabana mereceu o premio daa
edición á Mellor Trradución doo Ano.

Para con
ntactar coa
a Editorial:
prensa@
@alvarelloss.info | 609
9 90 88 52
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