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A II Xornada da Crítica: “A crítica e a Literatura Infantil e 

Xuvenil” é unha continuación da “I Xornada da Crítica 
Galega” realizada no ano 2007 pola Sección de Crítica da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Daquela 
foi concibida como un encontro entre profesionais diversos 
do mundo da cultura para iniciar unha reflexión acerca da 
situación da crítica literaria, agora céntrase na que se 
ocupa da Literatura Infantil e Xuvenil, nas súas diversas 
manifestacións. 

 
Esta nova Xornada, dirixida a todas aquelas persoas 

relacionadas co mundo da crítica literaria e coa cultura 
galega en xeral, quere ter en conta a actividade crítica que 
se está a desenvolver hoxe no marco peninsular, e para iso 
contará con representantes da crítica galega, catalá, vasca, 
castelá e portuguesa. 

 
O encontro ten ademais como obxectivo crear un foro 

de debate sobre a crítica literaria que se ocupa da 
Literatura Infantil e Xuvenil, no que reunir todas aquelas 
persoas que a estean a exercer nos diferentes ámbitos 
para debater os seus principais problemas e acadar un 
maior grao de recoñecemento e profesionalización das 
súas actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10.30 Inauguración 
• Ramón Villares, Presidente do Consello da Cultura 
Galega 
• Cesáreo Sánchez Iglesias, Presidente da AELG 
• Blanca-Ana Roig, en representación da Sección de 
Crítica da AELG 
   
 
11.00 Conferencia: A crítica literaria académica da Literatura 
Infantil e Xuvenil galega 
• Isabel Mociño González (Universidade de Santiago) 
Presenta: Isabel Soto López (Universidade de Santiago) 
 
12.15 Pausa café 
 
12.30 Conferencia: A crítica do libro infantil e xuvenil na prensa 
• Xosé Manuel Eyré (Comisión Executiva da Sección de 
Crítica      
Presenta: Eulalia Agrelo Costas (Universidade de Santiago) 
 
 
 
16.45: Mesa Redonda 
A Literatura Infantil e Xuvenil na crítica literaria ibérica 
• José António Gomes (Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico do Porto (Portugal)    
• Mari Jose Olaziregui (Universidade do País Vasco) 
• Mª Victoria Sotomayor (Universidade Autónoma de 
Madrid) 
• Caterina Valriu (Universidade das Illas Baleares) 
Moderadora: Blanca-Ana Roig Rechou (Universidade de 
Santiago) 
 
18.15:  Debate entre todos os asistentes 
Presenza e ausencia da crítica literaria sobre a Literatura 
Infantil e Xuvenil 
Moderadoras: 
Mar Fernández Vázquez (Universidade de Santiago) 
Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro) 
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