amosa como máis dunha trintena de artistas e investigadores comparten a necesidade de
obter conclusións.
08/06/2014

tacións de servizo Staroil 2015.
Máis información en contacto@qsmphoto.com e na rede
social Facebook.
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posibles localizacións nas que
se poderían gravar secuencias
do film ‘Cien años después,
Antonio Machado’.

O pontevedrés Eduardo Santiago gaña
un premio Xerais con ‘O gran reino’
▶María Reimóndez é galardoada por ‘Dende o conflito’ e Ledicia Costas por ‘Escarlatina. A cociñeira defunta’
PONTEVEDRA. O pontevedrés
Eduardo Santiago, a luguesa María
Reimóndez e a viguesa Ledicia Costas son os gañadores dos premios
Xerais 2014, que onte pola tarde
se fallaron na illa de San Simón,
en Redondela, e que están dotados
con 10.000 euros cada un.
María Reimóndez (Lugo, 1975),
coa súa obra ‘Dende o conflito’, foi
seleccionada polo xurado como a
gañadora da XXXI edición do premio Xerais de novela.
Ledicia Costas (Vigo, 1979) recibiu o premio Merlín de Literatura
Infantil, que celebra a súa XXIX
edición, pola súa obra ‘Escarlatina. A cociñeira defunta’; mentres
que Eduardo Santiago (Pontevedra, 1964) resultou gañador coa
súa obra ‘O gran reino’ do Premio
Jules Verne de Literatura Infantil,
que celebra a súa sexta edición.
O acto, unha gala literaria e
musical, desenvolveuse no auditorio da Illa de San Simón e contou
coa asistencia dunhas trescentas
persoas.
O xurado salientou que a obra
de Eduardo Santiago «mestura
capítulos da realidade literaria
cos fantasiados polo seu protagonista nos momentos de vulnerabilidade». «As entradas e saídas
nese mundo fantástico creado pola
protagonista conceden aos lectores
un respiro na intensa narración

Eduardo Santiago, María Reimóndez e Ledicia Costas, onte na illa de San Simón.

dunha vida adolescente marcada
pola anorexia, a loucura e a falta
de cariño dos pais», asegura Xerais na nota de prensa difundida
onte.
Santiago ten publicado dúas

novelas de ficción científica nas
que salienta o papel fundamental
da muller como motor do cambio
político e social: ‘2044’ (2011) e
‘A teoría do tempo imaxinario’
(2013).

Respecto á obra de Reimóndez,
o xurado destaca que é unha novela sobre o periodismo, sobre
a guerra, sobre o abismo entre
o norte e o sur, sobre a pobreza,
sobre a fame, a miseria e a mar-

Soledad Fezolla recibe o
galardón ‘Cociña de Contos’
PONTEVEDRA. A actriz e contadora de contos uruguaia Soledad
Felloza, afincada en Galicia, recibiu onte o Premio Europeo de
Narración Oral‘Cociña de Contos’,
incluído no programa ‘Europa á
carta’ e deseñado pola editorial
pontevedresa OQO.
O acto de entrega, que tivo lugar na Casa das Campás, contou
tamén coa presenza da concelleira

de Cultura de Pontevedra, Anxos
Riveiro.
‘A cociñeira do rei’, de Soledad
Fezolla, foi a obra escollida de entre 30 candidaturas procedentes
de España, Portugal e Polonia que
se presentaron en formato videocontos que tratasen sobre comida,
alimentos ou gastronomía, ben
tomados da tradición oral ou de
nova creación.

Anxos Riveiro, Soledad Fezolla e Eva Mejuto (OQO). RAFA FARIÑA

xinación.
Pero, «moi especialmente, é
unha novela sobre os afectos, sobre o valor da amizade, do amor,
da diversidade e a contradición
dos sentimentos».
Por último, sobre a obra de Costas, gañadora do premio Merlín de
literatura infantil nesta edición,
o xurado apuntou que supón «un
singular receitario para criaturas
do inframundo, toda unha exquisitez literaria, elaborado con esmero na súa cociña creativa, a partir
dunha receita na que todos os seus
compoñentes e procedementos foron coidadosamente meditados e
que dá como resultado unha narración que ofrece múltiples posibilidades culinarias».
O tradutor Xavier Senín, que actuou como condutor da reunión,
recordou no seu discurso, ‘Agasallar palabras’, as referencias que
Julio Verne no seu libro ‘Vinte mil
leguas de viaxe submarina’ fai ás
augas da ría de Vigo, «impregnadas de luz eléctrica».
Senín reivindicou o pracer da
lectura e recordou os primeiros
autores que o marcaron e cargou
contra os recortes en bibliotecas,
xa que estes centros actúan como
«a gran niveladora social polo seu
carácter gratuíto e universal, que
forma parte da súa esencia tanto
como o saber que atesouran».

O certame é unha das principais accións do programa europeo
Europa á carta, deseñado por OQO
Editora e que, coas editoriais O Bichinho de Conto (Portugal) e Tako
(Polonia) como socias, foi seleccionado para o Programa Cultura
2007-2013 da UE.
‘A cociñeira do rei’ vense de editar en formato de álbum ilustrado
en galego, español, portugués e
polaco. A presentación do libro e
a entrega do premio celebráronse
no marco do certame de narración
oral‘Sete falares’, que ten lugar en
Pontevedra esta fin de semana.

