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1.º PREMIO NO XXXVII
CERTAME LITERARIO DO
CONCELLO DE VILALBA

1.º PREMIO NO XXXVIII
CERTAME LITERARIO DO
CONCELLO DE VILALBA

Berta Dávila

Chus Pato

Á venda en agosto

Carlos Pereira Martínez

Río Alzheimer

Carlos Pereira constrúe un conmovedor relato en verso arredor da derradeira etapa vital da súa nai, enferma de Alzheimer. «Unha
viaxe profunda e estremecedora», en palabras no prólogo da poeta Eva Veiga. Ela exclama: «Cando a fala se retira, aparece a escrita». E o poeta escribe: «Xa non sentes que
abril / trouxo tépedas choivas».
Alvarellos
Rústica
14 × 21 cm
76 páxinas

ISBN: 978-84-89323-44-5

Xoán X. Piñeiro Cochón

Quenda da
catividade

XV PREMIO DE POESÍA
JOHÁN CARBALLEIRA DO
CONCELLO DE BUEU

Silvia Penas Estévez

Corenta sonetos de amor. Xoán Piñeiro recréase na música dos hendecasílabos para transmitirnos a ledicia da entrega amorosa: unha
doce atadeira, unha cadea lene, a quenda da
catividade. «Preso por ti, / deitando un mesmo zume», exclama.
Alvarellos
Rústica
14 × 21 cm
50 páxinas

Manuel Silva García

Haikus de acá e
de acolá

ISBN: 978-84-89323-47-6

9€

Son 223 poemas nos que o autor trata de
abranguer un amplo horizonte, non só no espazo, senón tamén no tempo e na temática.
Boa parte deles teñen as súas raíces en Galicia, sobre todo na Terra de Melide, A Coruña
e Lugo, mentres que outros naceron de experiencias e feitos ocorridos en Madrid, Lanzarote, Chile, Xapón, e Noruega. A temática é
moi variada, pois vai desde os paxaros facendo os niños nas silveiras ata os ordenadores
e o libro electrónico; desde unha romántica
posta de sol ata os dramas das crises causadas polos especuladores; desde a fermosura
das praias herculinas ata a diarrea das petroleiras, cagando petróleo no mar.
Andavira
Rústica
13,5 × 21 cm
112 páxinas

8€

Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 9 €

2.º PREMIO NO XXXVII
CERTAME LITERARIO DO
CONCELLO DE VILALBA

2.º PREMIO NO XXXVIII
CERTAME LITERARIO DO
CONCELLO DE VILALBA

Raíz da fenda

Á venda en agosto

Raíz da fenda é un libro sobre as feridas que abren unha fisura sobre
a pel e que cambian ao suxeito para sempre. Cada unha das súas
cinco partes analiza un tipo de perda diferente desde unha perspectiva íntima e crúa, que desbota o artificio: a ruptura coa familia
e a estirpe para pescudar quen somos, a vivencia da morte dos que
amamos, a enfermidade, a traizón ou o abandono do desamor. Hai
feridas que botan raíces, e no seu centro atópase, ás veces, unha
poesía de fendas. E por iso este tamén é un libro sobre a procura
da palabra poética como fisura derradeira.
Xerais
Rústica
14,5 × 22,5 cm
136 páxinas

ISBN: 978-84-9914-527-3

Outros títulos:

Entre as paredes
do silencio

Un diario poético que se desprega de abril a
xullo. Nel, o verso quere ser bálsamo contra
a desesperanza, e loita na defensa da identidade e da lingua. «Versos espidos / poesía
das emocións transparentes», escribe o autor. Con Limiar de María Xosé Lamas.
Alvarellos
Rústica
14 × 21 cm
70 páxinas

ISBN: 978-84-89323-46-9

9€

Galaxia
13,5 × 21 cm

Rústica
69 páxinas

14 €

Bailaré sobre tu
tumba

«Elexías do calado, do que nace coa perda».
Así son estas nenias chairegas de Xosé Otero
Canto. Palabras arredor da morte dos vellos
da casa e do abandono do mundo rural. Un
manancial expresivo nunha visión radical dun
tempo que se foi. Con Limiar de Xosé Manuel
Carballo Ferreiro e Epígono de Alfonso Blanco
Torrado.
Alvarellos
Rústica
14 × 21 cm
78 páxinas

Narrativa

Biblos
16,5 × 22 cm

ISBN: 978-84-89323-48-3

14 €

9€

IV Premio Biblos-Pazos
de Galicia

Bailarei sobre a túa
tumba
Biblos
16,5 × 22 cm

Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 9 €

Serxio Iglesias

Viaxe ao interior
da fenda

Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Sotelo
Rústica
12,5 × 18,5 cm 66 páxinas

ISBN: 978-84-7824-632-8

6€

Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 9 €

Cartonado
94 páxinas

ISBN: 978-84-936607-4-1

Rústica
136 páxinas

ISBN: 978-84-9865-195-9

ISBN: 978-84-96475-65-6

Nenias chairegas

6€

PREMIO AELG 2013

Secesión

Corpo Baleiro

Xosé Otero Canto

ISBN: 978-84-7824-633-5

13,70 €

Outros títulos:
Poesía

Martiño Maseda Lozano

A poética de Chus Pato (Ourense, 1955) vira cara a unha escritura
directa. Por ausentarse totalmente dos obxectos, da expresión e
da significación, intenta dar conta dos corpos, do mundo, dun eu
e do seu pensamento.
Galaxia
Rústica
12,5 × 22 cm
132 páxinas

10 €

I Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey
Sotelo
Rústica
12,5 × 18,5 cm 44 páxinas

ISBN: 978-84-9865-486-8

14 €

Espiral Maior
14 × 21 cm

Carne de Leviatán

ISBN: 978-84-8408-713-7

As uñas crecen

Cartonado
94 páxinas

ISBN: 978-84-936607-5-8

12 €
Hordas de escritura

A ponte das poldras

Xerais
14,5 × 22 cm

Galaxia
12,5 × 22 cm

Rústica
96 páxinas

Rústica
72 páxinas

ISBN: 978-84-9782-704-1

A arte do fracaso

14,60 €
Charenton

ISBN: 84-8288-889-7

Barbantesa
14 × 20,5 cm

Xerais
14,5 × 22

Galaxia
12,5 × 22 cm

14 €

Rústica
126 páxinas

ISBN: 978-84-937330-7-0

12 €

Rústica
136 páxinas

ISBN: 84-9782-221-8

14,60 €

9,90 €
Fascinio

Rústica
104 páxinas

ISBN: 978-84-9865-292-5

11,50 €

Francisco Salinas Portugal

Correa Corredoira

Boca da cobra

Resina de poliéster

Páxinas que recollen a intensa poesía sen concesións de Francisco Salinas Portugal, que invitan á reflexión con «mil palabras» todas elas
tan ambiguas e polivalentes como o símbolo
universal do enigmático réptil.
Biblos
Rústica
15 × 22 cm
64 páxinas

«Este ( ...) é un documento, un pergameo que
se manifesta como o testamento dun pensador rebelde, dividido, crebado pola paixón das
súas apostas, das súas necesidades, das súas
apostas necesarias». Do prólogo de Lino Braxe.
Baía
Rústica
13 × 20 cm
112 páxinas

ISBN: 978-84-15086-28-4

ISBN: 978-84-9995-062-4

12 €

12 €

