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Manuel Andújar, Bioy Casares etc. En 1994 entra a traballar como investigador no Centro Ramón Piñeiro para 
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Ricardo Carvalho Calero, Manuel María, Uxío Novoneyra ou Marica Campo. Polo seu labor como investigadora 
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do galego escrito, a recuperación de textos dos Séculos Escuros e de principios do XIX e a fonética, a fonoloxía 
e a morfoloxía históricas da lingua galega. Os resultados deste traballo presentounos en revistas científicas, en 
volumes colectivos, en congresos nacionais e internacionais e en libros como Historia da lingua galega (1998), 
Eladio Rodríguez e a cultura galega (2001), A lingua galega no limiar da súa renacenza (2003), Historia de la 
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fonoloxía históricas da lingua galega (2017).
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Ana Garrido González
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Santiago de Compostela e secretario do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades da Xunta 
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nos tres volumes colectivos da serie Para unha historia do cinema en lingua galega (2018), coordinados por 
Margarita Ledo Andión. Publicou artigos sobre cine e comunicación en revistas como Estudios sobre el Menaje 
Periodístico ou ZER. Revista de Estudios de Comunicación. Foi galardoado co Premio María Luz Morales de Ensaios 
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Plan Xacobeo (Turismo de Galicia, Xunta de Galicia) é autor de numerosos artigos en revistas especializadas 
e congresos internacionais, ademais de varios libros sobre a historia e cultura da peregrinación a Santiago de 
Compostela, como por exemplo Historia Cultural do Camiño de Santiago (1999), Cammino di Santiago. Cultura 
e pensiero (2009) ou o máis recente Camino que vence al tiempo, la peregrinación a Compostela (2020). 
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Moenia da Universidade de Santiago de Compostela. Exerceu en universidades de Nova York, París e Bretaña 
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Europa, América e África. É autor de ensaios como Poesía galega (1989) e de libros e edicións sobre Dostoievski, 
Antonio Machado, Borges, Valente e moi numerosos escritores en galego, como Castelao, Dieste, Pimentel, Fole, 
Ángel Johan e Carballo Calero. Cultivou a poesía erótica dende Poemas de amor sen morte (1979) a A muller 
sinfonía (2018), pasando por Tigres de ternura (Premio da Crítica Española, 1981), Historia da lúa (1984), A boca 
violeta (1987) e Cebra (1991). Reuniu a súa lírica en Amores e clamores (2011) e a súa narrativa en Contos e 
descontos (2011), así como a poesía visual en Cinepoemas (1983) e a obxectual en Corpoética (2018). Fóra de 
Galicia escribiu os poemarios Extrema Europa (1996), A unha muller descoñecida (1997), Viaxes a ti (2006) e 
Unha tempada no paraíso (2010). Está traducido a numerosos idiomas e o seu poema “A cabeleira” publicouse 
en 65 linguas dos cinco continentes.
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Malores Villanueva (A Xesteira-Cotobade, 1982) é profesora, tradutora, editora, crítica literaria e doutora 
en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese “A Editorial Galaxia: proxecto e 
traxectoria 1950-1963”. É autora dos libros Lingua e sociedade, a aldea da Xesteira (2006) e A lingua galega 
entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo (2010), gañadores do Premio Antón Fraguas 
de Investigación e do Premio novos investigadores. En 2019 deu ao prelo a biografía Antonio Fraguas, mestre 
da memoria. Ten publicados artigos en volumes colectivos e en revistas especializadas. Como crítica literaria, 
ademais de recensións en diferentes revistas, participou semanalmente no programa Chamando á terra 
da Radio Galega e colabora no suplemento cultural Fugas, de La Voz de Galicia. Foi directora de edición e 
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de Compostela e técnico superior de xestión documental do Arquivo da Emigración Galega (Consello da 
Cultura Galega). No eido dos estudos migratorios é autor dos seguintes traballos “La reivindicación de Galicia 
en la República Argentina: algunas notas sobre la movilización política de los emigrantes gallegos (1890-
1936)” (2010), “O Valadouro en Cuba: a sociedade El Valle de Oro da Habana” (2013), “No quise dar un viaje 
tan largo para tan poca aventura. Memoria do emigrante Joaquín Díaz Villar” (2016), “A prensa e a edición de 
libros na emigración galega en América. Apuntamentos para a súa historia” (2016) e “Tender puentes, acortar 
distancias: prensa y periodistas en la emigración gallega en Cuba y Argentina” (2019). 
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