
CONVERSAS TRANSATLÁNTICAS
Escritoras no alén mar

Consello da Cultura Galega
 Santiago de Compostela

 Xoves, 13 de setembro de 2018, ás 17:00 horas



Nos douscentos anos que Galicia leva tendendo pontes transatlánticas, as letras tamén
migraron e as literatas materializaron, nas súas vidas e nas súas obras, un modelo de
mestizaxe artística e identitaria. O Consello da Cultura Galega ofrece un punto de
encontro idóneo para que a conversa . úa, as opinións se contrasten, as ideas medren e os
lazos se rea. rmen, recuperando a experiencia de xuntar un grupo de ilustres compatriotas,
hoxe todas mulleres, arredor desta mesa común para saber como pensan, que senten,
como nos ven e como se ven, e, sobre todo, como imaxinan o futuro desexábel. Galicia,
periferia da periferia europea, comezo e . n do vello continente, limita ao oeste con terras
americanas. O océano non supuxo unha fronteira, senón a ponte perfecta para que
mulleres e homes de ambas as beiras se atopasen e xermolase un xeito propio de ser e de
sentírmonos de aquí e de alá. Ninguén dixo que fose doado, pero o resultado foi, en moitos
casos, admirábel.

Conversaremos con María Rosa Lojo, Mirta Yáñez e Inma López Silva sobre o galego, a
literatura, as migracións, a globalización, o que se espera das e dos que estamos na beira de
aquí, e o que se está en disposición de facer por parte daquelas e daqueles que están na
beira do alén mar.



PROGRAMA

17:00 horas
 Presentación

17:15 horas
 Conversas Transatlánticas. Escritoras no

alén mar
 Presenta: María Xosé Porteiro,

coordinadora da Comisión de Igualdade do
Consello da Cultura Galega

Participan: Mirta Yáñez, María Rosa Lojo
e Inmculada López Silva

 

Mirta Yáñez 
 Naceu na provincia da Habana, en

Cojímar. É unha escritora cubana de
amplo recoñecemento en toda América
Latina, precisamente o ámbito ao que
ten dedicado unha parte moi notable
das súas investigacións. Filóloga de
formación, ás súas actividades hai que
engadir o xornalismo, a crítica literaria,
a docencia, a investigación e mesmo ter
en conta a súa traxectoria como
guionista para cine e televisión. Con
preto de corenta libros publicados, na
súa escrita atópanse case todos os
xéneros literarios. Destaca como
narradora, poeta, articulista e tamén
como ensaísta, desde onde investigou a
fondo todo o que ten que ver con
literatura feita por mulleres. Académica
da lingua, cunha extensa nómina de
premios e recoñecementos ao seu
talento e ao seu intenso traballo,
participa xenerosamente en múltiples
foros internacionais. A emigración é
fonte de inspiración para ela nalgunha
das súas obras. Tivo tres avós galegos e
unha avoa asturiana, e do seu vínculo
con Lugo, unha das súas terras de
referencia, débese que fose promotora
da creación da Asociación de Fillos de
Baleira en Cuba.

María Rosa Lojo 
 Naceu en Bos Aires e é . lla dun exiliado

republicano. A súa voz literaria é unha

das máis notábeis no ámbito
hispanoamericano, sen deixar de
participar na escrita en galego, lingua
na que ten varias obras publicadas. A
súa obra abrangue distintos xéneros:
artigos, poesía, ensaio, conto e novela.
En Galaxia ten publicada a novela A � n
da terra e o fermoso álbum O libro das
Seniguais e do único Senigual, e tanto
Galicia como a cuestión migratoria
forman parte das súas inquietudes
literarias. María Rosa Lojo é tamén
docente e investigadora do CONICET
(Consello Nacional de Investigacións
Cientí. cas e Técnicas), con sede na
Universidade de Bos Aires. Dirixe dous
proxectos de investigación na
Universidade do Salvador onde dita,
ademais, un Seminario-Taller de
Doutoramento. Ten ao seu cargo a
coordinación do equipo internacional
de investigadores que realiza a edición
crítica de Sobre héroes y tumbas para a
Colección Arquivos da UNESCO.

Inmaculada López Silva 
 Naceu en Compostela. Escritora e

crítica teatral, . lóloga de formación,
profesora de Arte Dramática, membro
do Consello da Cultura Galega, publica
en revistas especializadas galegas e de
ámbito internacional. Autora de varios
ensaios sobre teatro, tradutora de
Camus e Genet, columnista de opinión,
como narradora deuse a coñecer en
1996. Desde aquela xa ten unha obra
prolí � ca e premiada co recoñecemento
da crítica e do público. En 2016
publicou a súa máis recente novela,
Aqueles días en que eramos malas.
Frecuente participante en encontros
internacionais, coñece ben a moitas das
súas colegas do exterior, onde tamén é
coñecida e estimada. É unha das � guras
máis destacadas do panorama literario
galego, no que representa moi ben a
eclosión de autoras novas que están a
caracterizar unha outra xeira para a
literatura no noso país.



ORGANIZA
 Comisión de Igualdade (CCG)

 Arquivo da Emigración Galega (CCG)
 

LUGAR
 Consello da Cultura Galega

 Pazo de Raxoi, 2º andar
 Praza do Obradoiro, s/n 
 15705 Santiago de Compostela

 Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

INSCRICIÓN 
 A inscrición é gratuíta. 

 O número de prazas é limitado (100 persoas). 
 As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 

 Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao coloquio.
 Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

MÁIS INFORMACIÓN 
 www.consellodacultura.gal 

 difusion@consellodacultura.gal 
 Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca




