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EXTRAS DO TEMA
 DOCUMENTO | Documento: Árbore xenealóxica da familia Álvarez

Son milleiros as xuntanzas familiares que de se producen nestas datas de Nadal. 
Mais, ¿como sería unha destas reunións se a maior parte dos membros da familia 
fosen escritores, artistas ou recoñecidos membros da cultura do país? A familia 
Álvarez leva desde hai máis dun século deixando a súa pegada na configuración da 
cultura e da sociedade galega, achegando un bo feixe de nomes ás nosas 
enciclopedias. Entre os máis recentes, os irmáns Cáccamo.

Desde o Rexurdimento foron moitos os nomes que destacaron na defensa da cultura do 
país. No medio dunha posíbel lista das persoas que máis fixeron neste campo desde 
aquela, habíamos encontrar, case no comezo, un apelido que se repite insistentemente ao 
longo da historia, en diferentes anos e dedicándose a actividades coma a literatura, o 
xornalismo, a política, os estudos do máis diverso tipo ou a arte. Desde o traballo de Emilio 
Álvarez Giménez nos albores do século XX até ás máis recentes achegas literarias, 
artísticas e de investigación dos actuais Álvarez Cáccamo, a saga dos Álvarez supón un 
dos casos máis curiosos de continuidade no compromiso co país e na vocación artística e 
literaria.

O comezo
Aínda que, evidentemente, a familia vén de antes, a presenza dos Álvarez nos anais da 
cultura galega comezou no século XIX co traballo de Emilio Álvarez Giménez. Catedrático 
de Ensino Secundario e escritor que, a pesar de ter nacido en Puebla de Sanabria, 
practicou a literatura no noso idioma. Unha das súas obras máis importantes foi a obra de 
teatro, "Mari-Castaña" (1884) que non chegou a ver a luz naquela época, alén dunha 
biografía do padre Sarmiento, un "Refranero Gallego" e varias composicións poéticas. Os 
seus fillos, os irmáns Álvarez Limeses desempeñaron destacadas funcións no 
desenvolvemento do Partido Galeguista durante a Segunda República, e continuaron cun 
fecundo labor literario e xornalístico, polo que foron duramente reprimidos na posguerra. 
No caso de Darío Álvarez Limeses a represión chegou ao estremo de ser fusilado en 1936, 
e de afectar aos seus fillos, os Álvarez Blázquez afastándoos dos seus posto de traballo e 
levándoos ao exilio nalgún caso. Como curiosidade, nesta mesma época unha das fillas de 
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Gerardo Álvarez Limeses, Amalia Álvarez Gallego, filla duns dos irmáns Limeses, sufría 
tamén a represión ao asistir ao fusilamento do seu marido, Alexandre Bóveda.

Despois da guerra
Foron precisamente os irmáns Blázquez uns dos máis activos impulsores da recuperación 
cultural galega durante o franquismo. De novo os camiños do xornalismo e da literatura 
foron os escollidos para desenvolver o seu traballo. Fundación de editoriais coma 
Castrelos, colaboracións constantes con prensa, dirección de coleccións literarias ou a 
continuación da presenza familiar en institucións coma a Real Academia Galega coma 
académicos correspondentes ou numerarios foron algúns dos labores que abordaron. Os 
seus nomes aparecen indisolublemente asociados a outros ben coñecidos coma Celso 
Emilio Ferreiro ou Francisco Fernández del Riego, cos que colaboraron en diversas 
iniciativas. Os fillos daqueles Blázquez son na actualidade algúns dos máis destacados 
nomes da cultura do país, cos irmáns Cáccamo como principais aínda que non únicos 
representantes. Deste xeito Xosé María Álvarez Cáccamo é recoñecido como un dos 
principais poetas do país, mentres o seu irmán Celso é unha autoridade en materia de 
sociolingüística desde o seu posto de profesor da universidade da Coruña. Os ámbitos de 
acción da familia fóronse estendendo nestas últimas xeracións, e deste xeito apareceron 
pintores coma Berta Cáccamo ou Darío Basso na árbore xenealóxica. É tamén unha 
Álvarez, Carlota Álvarez Basso, a actual directora do Museo de Arte Contemporánea de 
Vigo. Ademais daqueles que conseguen un certo renome pola súa actividade cultural, hai 
tamén membros da familia que non teñen neste campo a súa vocación fundamental pero 
que amosan as súas inquedanzas artísticas ou literarias. Deste xeito, médicos coma Darío 
Álvarez Blázquez ou o seu homónimo Álvarez Gándara publicaron novelas e realizaron 
colaboracións en prensa en diferentes momentos. 

Explicacións
A explicación ao compromiso e a inquedanza cultural que esta familia mantén ao longo do 
último século non é sinxela. "Em grande medida, a cultura é também um ofício, um ofício 
de classe, que se transmite de geração em geração", explica Celso Álvarez Cáccamo. 
"Esse capital cultural pode gerar por sua vez, além de algum capital económico, sobretudo 
um tipo de capital social, quer dizer, uma série de recursos de relacionamento e 
visibilidade que colocam os seus possuidores em condições de saída relativamente 
vantajosas a respeito de outras pessoas". Pola súa banda Xosé María Álvarez Cáccamo, 
apunta que o factor ambiental é fundamental: “Desde pequenos hai un ambiente a casa, 
bibliotecas importantes e unha liña a seguir". Destaca no entanto que "pode haber 
elementos genéticos, aínda que eu rentrixiría moito este factor. En todos os poetas da 
familia hai unha serie de constantes coma a facilidade para o ritmo. Do mesmo xeito que 
se herda o ouvido musical e determinadas tendencias para disciplinas, podería herdarse o 
ouvido para o ritmo poemático." 

Consciencia de familia
Os dous irmáns coinciden en afirmar que a consciencia de pertencer á familia inflúe sen 
dúbida na dedicación á cultura dos seus membros. Segundo Xosé María "é un factor que 
inflúe moito. Eu comecei a escribir moi novo,pero arredor dos vinte anos foi cando comecei 
a lle dar importancia ao feito de haber máis escritores na familia". No mesmo sentido, 
Celso apunta que ""fazer cultura" para alguns (até recentemente, sobretudo para os 
varões) pode resultar a actividade mais natural, por pura identificação com os modelos de 
referência". E engade que "para mim, polo menos, o passado familiar sempre estivo muito 
presente, até às vezes para obstaculizar a visão do futuro". A represión sufrida durante o 
franquismo é un dos elementos que máis condicionan este pasado "conhecer desde miúdo 
esta parte da nossa história da boca de meu pai Xosé María, que tinha 21 anos quando 
mataram o seu próprio pai, influiu muito na minha concepção da política, deste país e de 
todos", apunta Celso. O seu irmán concorda en que a historia do avó fusilado e a represión 
deu nun "sentido de solidariedade" que se mantén na familia". 

Libros de familia e un futuro aberto
Esta consciencia de familia vese tamén en traballos coma a biografía que Alfonso Álvarez 
Cáccamo realizou sobre o seu pai, Xosé María Álvarez Blázquez ou a súa tradución de 
dúas novelas deste mesmo autor. Unha escolma da produción literaria da familia, en 
concreto a poesía, foi recollida no libro "Escolma de familia. Cen anos de poesía" que 
compilou no ano 2000 Xosé María Álvarez Cáccamo e que inclúe poemas dos Giménez, 
Limeses, Blázquez, Negreira e Cáccamo, alén dunha árbore xenealóxica cos membros da 
familia dedicados á literatura e unha breve introdución histórica realizada por Xabier 
Rodríguez Baixeras. Aínda que a importancia que poden alcanzar as vindeiras xeracións 
da familia está aínda por se ver, as inquedanzas culturais semellan continuar. "Polo de 
agora non se pode saber, non sei se a miña filla que se dedica ao xornalismo continuará 
por aí. Tamén hai un fillo de Alfonso (Álvarez Cáccamo) que se dedica á música", explica 
Xosé María. Nos vindeiros anos hase saber até que punto esta saga continuará a deixar a 
súa pegada na nosa cultura.

Relacionadas
A nosa noticia sobre 
“Escolma de Familia” 

Máis sobre os Álvarez 
Cáccamo nos nosos 
arquivos 

Os apelidos Álvarez 
Blázquez nos nosos 
arquivos 
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Emilio Álvarez Giménez (1830-1911). Subir
Político, xornalista, poeta e dramaturgo. Autor, entre outros do drama histórico "Mari- Castaña", e do poemario "Humildes", así como dunha biografía de Frei Martín 
Sarmiento. Participou no Comité Revolucionario de Pontevedra durante a I República, alén de desempeñar outros cargos na Administración. 

FILLOS
Gerardo Álvarez Limeses (1871-1940). Subir
Avogado e escritor, participo una Seminario de Estudos Galegos alén de ser un dos fundadores do Museo de Pontevedra e de ser Académico Correspondente da 
RAG. Como escritor publicou o libro "Antre dous séculos", así como dous poemarios en castelán. 

Darío Álvarez Limeses (1877-1936). Subir
Xornalista e médico. Colaborou e presidiu diferentes sociedade culturais de Tui coma a Sociedade Artística ou a Venatoria. Coalborou con xornais coma "La 
Integridad ou "La Correspondencia Gallega" e fundou o semanario "La Opinión". Foi fusilado polos insurrectos contra a República en 1936.

José Álvarez Limeses (1892-1936). Subir
Xornalista especializado, xa na época en deportes. Colaborou intensamente con publicacións da época en Pontevedra.

FILLO DE GERARDO ÁLVAREZ LIMESES
Gerardo Álvarez Gallego (1899-1986) . Subir
Avogado e xornalista. Chegou a ser secretario do Partido Galeguista durante a II República. Exiliouse ante a sublevación fascista e desde América participou en 
abondosas revistas coma "Carteles"e "Bohemia". Foi o autor da biografía "Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda", que vería a luz en 1972.

Fillos DE DARÍO ÁLVAREZ LIMESES
Darío Álvarez Blázquez (1910-1979). Subir
Médico. Ao longo da súa vida colaborou intensamente con publicacións como "La Voz de Galicia", "La Noche", "Faro de Vigo", ou "Jornal de Notícias". Ademais un 
breve ensaio sobre a saudade, escribiu en castelán as novelas negras "El fracaso de Clayton" (1938) e "A las cinco en punto" (1939).

Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985) . Subir
Poeta, narrador, dramaturgo, historiador... Xa en 1932 publicou o seu primeiro poemario. Participou na Federación de Mocedades Galeguistas, e no Partido 
Galeguista. Membro da Real Academia e do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, fundou das editoras Monterrey e Castrelos. Entre as súas moitísimas 
obras literarias e de investigación histórica destaca o "Cancioneiro de Monfero", que en 1953 fixo pasar coma unha obra medieval, sendo crido por moitos 
especialistas da época. 

Emilio Álvarez Blázquez (1919-1988). Subir
Narrador poeta e ensaísta. Fundou cos seus irmáns a editorial Castrelos e codirixiu con Celso Emilio Ferreiro e Fernández del Riego a colección Salnés en Galaxia. 
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Colaborou en revistas coma "Grial" ou "Galiza emigrante" entre moitas outras Foi membro correspondente da RAG.

Álvaro Álvarez Blázquez (1921) . Subir
Creou Serigrafía Galega coa intención de difundir a pintura do país a través desta técnica.

FILLO DE JOSÉ ÁLVAREZ LIMESES
Emilio Álvarez Negreira (1926) . Subir
Xornalista e poeta, colaborou con xornais coma "Finisterre", "El Pueblo Gallego", "La Noche", "Faro de Vigo" ou "Diario de Pontevedra", onde foi redactor xefe. 
Participou na fundación da colección de poesía "Benito Soto" con Celso Emilio Ferreiro. En prosa, a súa novela "La pirueta", foi candidata ao premio Planeta.

FILLOS DE DARÍO ÁLVAREZ BLÁZQUEZ
Darío Álvarez Gándara (1936). Subir
Médico e escritor. Publicou as novelas "Sireno" e "O fracaso de Lázaro Evia", alén de diferentes artigos de investigación sobre a súa profesión.

Alfonso Álvarez Gándara (1939). Subir
e Avogado e membro activo de diferentes organizacións xurídicas. Participou activamente no Partido Socialista Galego e no Partido Galeguista. Colaborou con 
diferentes publicacións e é autor de ensaios coma "O conflito idiomático da sociedade galega" ou "Eduardo Pondal, poeta comprometido". Gañou o premio Fernández 
Latorre e o extraordinario do "Faro de Vigo".

FILLOS DE XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ
Xosé María Álvarez Cáccamo (1950). Subir
Poeta, narrador e profesor de Literatura. Conta no seu haber cos premios Esquío, González Garcés e Arume de poesía para nenos, alén diso dos Premios da Crítica 
de Galicia e de España. Ten colaborado en publicacións coma "Faro de Vigo", "Diario 16 de Galicia" ou "Grial", participa en colectivos coma a Asociación de 
Escritores en Lingua Galega ou na Burla Negra. É autor de poemarios coma "A escrita das aves de marzo", "Cimo das idades tristes", "Os documentos da sombra"ou 
"Fragmentos de mar". 

Alfonso Álvarez Cáccamo (1952) . Subir
Profesor e narrador, publicou a s novelas "Peito de vimbio", "As baleas de Eduardo Reinoso", "O espírito de Broustenac" e "O Bosque de Levas", alén de diferentes 
libros de relatos. En poesía é autor de "Na flor do vento", e ten colaborado en xornais e revistas como "La Voz de Galicia", "Faro de Vigo" ou "A Nosa Terra". Tamén 
escribiu unha biografía sobre o seu pai e traduciu dúas das súas novelas para o galego.

Celso Álvarez Cáccamo (1958). Subir
Sociolingüista e poeta, é profesor na Universidade da Coruña. Escribiu abondosos artigos sobre cuestións sociolingüísticas, colaborando con publicacións coma 
"Agália", "A Trabe de Ouro" ou "A Nosa Terra". É autor do poemario "Os distantes" e foi pioneiro na Internet galega coa revista dixital Çopyright, que dirixe e mantén. 

Berta Álvarez Cáccamo (1963). Subir
Pintora. Participou en diferentes exposicións e levou premios e bolsas coma a Manuel Colmeiro de 1987. Na actualidade é profesora na facultade de Belas Artes de 
Pontevedra.

FILLOS DE DARÍO ÁLVAREZ GÁNDARA
Carlota Álvarez Basso (1964). Subir
Socióloga, comisariou diferentes exposicións en Sudamérica, fixo parte do Comité Asesor de ARCO e dirixiu o Departamento de Obras de Arte Audiovisuais do 
Centro de Arte Reina Sofía. Desde o 2001 dirixe o Museo de Arte Contemporánea de Vigo.

Darío Álvarez Basso (1966) . Subir
Pintor. Ten exposto en abondosas galerías e centros de arte ao redor do mundo.
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Saga de letras 

"Escolma familiar" recolle as obras de 
catro xeracións da familia Álvarez 

Emilio Álvarez Giménez, Xerardo Álvarez Limeses, os irmáns 
Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez e Xosé María Álvarez 
Cáccamo son os autores que aparecen en "Escolma de 
familia", a antoloxía que ven de publicar Xerais sobre a saga 
familiar máis importante da literatura galega.

Xuntanza Familiar

"Escolma de familia" é un volume que recolle obras en galego de catro xeracións de 
autores desta saga. Desde o século XIX ata o XXI, vemos a producción, principalmente 
poética, dos membros dunha familia e a evolución de estilos neste período, do romantismo 
ó modernismo, imaxinismo, neotrovadorismo, realismo social ou clasicismo son algúns dos 
estilos que aparecen na escolma. Ademais dos poetas, a obra pictórica de Berta Álvarez 
Cáccamo está representada na portada do libro. Segundo Xavier Rodríguez Baixeras, autor 
do prólogo da obra, detéctanse certos nexos comúns entre os estilos, como a presencia do 
humor e as referencias á familia nos poemas.

Os devanceiros 

A saga comezou con Emilio Álvarez Giménez, que en 1884 escribiu "María Castaña", o 
primeiro drama histórico en galego. O seu fillo, Xerardo Álvarez Limeses herdou a súa 
afección polas letras e desenvolveu a comezos do século a súa obra poética en galego e en 
castelán, seguindo a corrente imaxinista de Amado Carballo. A eles seguiríanos Emilio e 
Xosé María Álvarez Blázquez, que desde os anos trinta praticaron unha literatura 
recoñecida unanimamente como de grande calidade.

As últimas xeracións 

Os tres fillos de Xosé María Álvarez Blazquez, Alfonso, Xosé María e Celso Álvarez Cáccamo 
continúan hoxe en día a tradición literaria con grande éxito no campo da poesía. Ademais, 
Emilio Álvarez Negreira, doutra póla da familia tamén se dedica ás letras e Berta Álvarez 
Cáccamo desenvolve o seu labor artístico na pintura 
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Resultados de "álvarez cáccamo" na sección  

Producións audiovisuais

O Bosque de Levas 

Autores de libros

Xosé María Álvarez 
Cáccamo 

Libros

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Memoria de poeta

Miguel Anxo Fernan-
Vello
Les certitudes du 
climat

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
O segredo do pan

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Vilar dos fillos

Xoán Xosé García
In-ventos

Miguel A. Mato 
Fondo
O whiskey na barrica

Estíbaliz Espinosa
número e

Varios autores
Antoloxía consultada 
da poesía galega 
1976-2000

Resultados do 1 ó 10 de aproximadamente 39  1  2 3 4 Seguinte 

 Resultados da busca "álvarez cáccamo" por seccions 
 Arte 1  Espectáculos 2  Historia 1 
 Lingua 3  Literatura 28  Sociedade 4 

25 de abril de 2007

Antón Dobao presenta en Santiago a longametraxe “O bosque 
de levas”
Foi presentada no Festival de Cine Español de Málaga e agora fará parte do cartel dos de 
Sitges, Montecarlo e Edimburgo, a película dirixida por Antón Dobao “O bosque de levas” 
chegaba onte ao Teatro Principal. A produción fai parte da segunda parte de “Un mundo de 
historias”, co que a Televisión de Galicia producía filmes para televisión baseados en textos 
da literatura galega. “O bosque de levas” é a adaptación cinematográfica da novela 
homónima escrita por Alfonso Álvarez Cáccamo. 

Máis información sobre a produción na súa ficha e na nosa hemeroteca sobre o proxecto “Un 
mundo de historias”

21 de marzo de 2007

O PEN Clube e a Asociación de Escritores en lingua galega 
celebran o Día Mundial da Poesía
Hoxe, 21 de marzo, é o Día Mundial da Poesía. Por ese motivo, tanto o PEN Clube de Galicia 
como a Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) acaban de convocar un certame 
que contará coa presenza Helga Moreira por Portugal, Carlos Marzal por Valencia e Eva Rumi 
por Cataluña. A AELG tamén é noticia porque acaba de dar a coñecer os finalistas dos seus 
premios anuais. Preto de trinta escritores entre os que hai nomes como Fran Alonso, Xosé 
María Álvarez Cáccamo ou Manuel Rivas son algúns dos finalistas nas sete categorías . 

Máis información sobre o Día Mundial da Poesía en Galicia Hoxe, en La Voz de Galiciae no 
web do Asociación de Autores en Lingua Galega. Mira o cartel das xornadas na nosa 
biblioteca 
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Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Ancoradoiro. Obra 
poética (1983-2003)

14 de novembro de 2006

Antón Dobao presenta a película para televisión “O Bosque 
de levas”
Febreiro de 2006. Esta é a data na que estará rematada “O bosque de levas”, produción 
dirixida por Antón Dobao baseada nunha novela de Alfonso Álvarez Cáccamo. A película para 
televisión, que foi presentada onte, conta a historia dun matrimonio que vive nunha 
urbanización da periferia urbana, entre Galicia e Portugal ao que lle comezan a suceder 
cousas estranas. 

Máis información sobre a novela no web da BBVG 

18 de maio de 2006

Os III Diálogos Literarios de Mariñán reflexionaran sobre as 
diversas relacións entre conceptos e entre autores
Por terceiro ano a Fundación Carlos Casares leva ao Pazo de Mariñán o seu programa de 
Diálogos Literarios. Neste encontro de reflexión e intercambio entre a literatura galega e 
outros sistemas literarios participarán entre o 31 de maio e o 4 de xuño numerosos autores e 
críticos como Xosé María Álvarez Cáccamo, Rosa Regás, Ramón Loureiro, Fernán Vello, Ian 
Gibson ou Xosé Carlos Caneiro, entre outros. Das seis mesas programadas a metade 
debaterán sobre o encontro entre conceptos como “Historia, literatura”, “Fala, memoria” e 
“Literatura, vida”; as outras tres reflexionaran sobre as converxencias e diverxencias entre 
autores como “Valle Inclán, Rosalía”, “Antonio Machado, Jorge Luis Borges” e “Miguel 
Hernández, Lorenzo Varela”. 

Máis información no programa dos III Diálogos Literarios de Mariñán
e na Fundación Carlos Casares

11 de maio de 2006

Creadores galegos e portugueses compartirán experiencias 
nun encontro en Trás-os-Montes
A localidade lusa de Boticas acollerá esta fin de semana un encontro de creadores que co 
nome de “Os Dias da Criação” recollerá as experiencias de artistas e escritores das dúas 
beiras do Miño. Organizado pola Incomunidade e a Casa da Eira Longa. Xosé María Álvarez 
Cáccamo, Alberte Momán, Antía Otero, Elvira Riveiro, Carlos Quiroga ou Estíbaliz Espinosa 
son algúns dos escritores galegos que participarán neste encontro a través de mesas de 
debate, exposicións ou lecturas de poesía. O encontro conta tamén coa presenza de 
creadores de outras áreas como o audiovisual, a música, as artes plásticas e a artesanía. 

Máis información no blog da Incomunidade

25 de xaneiro de 2005

Homenaxe en Lisboa a Manuel María
A Biblioteca Museo República e Resistencia de Lisboa fará hoxe unha homenaxe ao poeta 
Manuel María. O lucense será o primeiro homenaxeado dentro do programa “As noites da 
Liberdade” desta biblioteca. Os organizadores destacan a loita pola liberdade e a identidade 
galega do autor de “Terra Chá” e “Poemas para construír unha patria”. Tamén inaugurarán 
unha exposición de pintura e escultura de Manuel Patinha, titulada “Galaxia Lusitana”, que 
inclúe un gravado inspirado no poema “Portugal” de Manuel María. No mesmo acto Alexandra 
Bernardo interpretará poesía galega de Luisa Villalta, Olga Novo e Xosé María Álvarez 
Cáccamo. 

Maís información no weblog Incomunidade
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30 de decembro de 2004

Cincuenta autores homenaxean nun volume a Xela Arias 
mentres se presenta unha antoloxía de Luís Pimentel en 
Italiano
O recente falecemento da poeta Xela Arias mobilizou boa parte dos nomes das nosas letras 
para participar no libro homenaxe “Xela Arias, quedas en nós”. Autores coma marial 
Aleixandre, Alfonso e Xosé María Álvarez Cáccamo, Miguel Anxo Fernán Vello, Manuel 
Bragado, Xosé Luís Méndez Ferrín ou María Xosé Queizán participan nesta obra que oferta 
como peculiaridade unha colaboración enviada por Manuel María pouco antes da súa morte. 
Mentres, Edizioni ETS acaba de publicar a antoloxía “Infiniti Instanti”, que recolle unha 
selección de trinta poemas de Luís Pimentel. 

Máis información na sobre o libro homenaxe na edición de hoxe de El Progreso e na ficha de 
Lg3; sobre a tradución de Pimentel en La Voz de Galicia 

21 de decembro de 2004

A familia Álvarez leva máis dun século deixando a marca do 
seu apelido na cultura do país
Son milleiros as xuntanzas familiares que de se producen nestas datas de Nadal. Mais, ¿como 
sería unha destas reunións se a maior parte dos membros da familia fosen escritores, artistas 
ou recoñecidos membros da cultura do país? A familia Álvarez leva desde hai máis dun século 
deixando a súa pegada na configuración da cultura e da sociedade galega, achegando un bo 
feixe de nomes ás nosas enciclopedias. Entre os máis recentes, os irmáns Cáccamo.

14 de outubro de 2004

A AELG premia o poemario Ancoradoiro de X.M. Álvarez 
Cáccamo mentres Concello de Santiago entrega os premios 
Ánxel Casal
O libro de poemas "Ancoradoiro" de Xosé María Álvarez Cáccamo, recibiu onte o premio que 
outorga a Asociación de Escritores en Lingua Galega ao mellor libro publicado no ano 
2003.Esta obra recolle a totalidade da obra poética deste autor desde 1983 até o ano da 
publicación. O premio entregaráselle ao poeta vigués no marco da Cea das Letras que terá 
lugar no restaurante compostelán A Espeteira esta sexta feira de outubro. Mentres, o 
Concello de Compostela outorgaba esta mañá o premio literario Ánxel Casal. Alicia Fernández 
Rodríguez fíxose co primeiro e co segundo posto na modalidade de poesía, mentres que en 
conto levou o premio Brais González e en teatro Ricardo Daniel Xove. 

Máis información sobre o premio da AELG en Galicia Hoxe; sobre o Ánxel Casal en La Voz de 
Galicia máis sobre o premio da AELG en LG3 

13 de outubro de 2004

A AELG elixe a obra ‘Ancoradoiro’ de Xosé María Álvarez 
Cáccamo como mellor libro publicado no 2003
“Ancoradoiro” de Xosé María Álvarez Cáccamo, que recolle a obra poética do autor entre 
1983 e 2003, ven de ser recoñecido como o mellor libro publicado no ano 2003 pola 
Asociación de Escritores en Lingua Galega. As votacións dos máis de douscentos corenta 
socios para escoller a obra gañadora levaron ao libro de Cáccamo a competir como finalista 
coas obras “(Cito)” de Emma Couceiro, “Por conto alleo” de Camilo Franco, “Casa última” de 
Xulio López Valcárcel, “Fálame” de Antón Lopo, “A construcción nacional no discurso de Otero 
Pedrayo” de Carme F. Pérez-San Julián, “A esfinxe de amaranto” de Antón Riveiro Coello, 
“Traxectorias” de Vítor Vaqueiro e “Mar de bronce” de Xosé Vázquez Pintor. A maioría dos 
votos foi para á obra de Cáccamo editada por Espiral Maior e o Premio AELG 2004, 
materializado nunha pluma estilográfica gravada, se lle concederá ao poeta vigués no marco 
da Cea das Letras que terá lugar no restaurante compostelán A Espeteira este venres 15 de 
outubro. 

Ficha da obra e crítica Ancoradoiro
Máis información na AELG
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Tema do día proponnos un tema | arquivos 

 Usa a Nova

Imprimir

Enviar

 Ligazóns

O libro “Escolma de 
Familia” en Agapea.com 

Os Álvarez Cáccamo na 
Biblioteca Virtual 

Artigo de Emilio Xosé 
Ínsua sobre Emilio 
Álvarez Limeses na 
revista Cerna 

A revista electrónica 
Çopyright, de Celso 
Álvarez Cáccamo 

Biografía de Carlota 
Álvarez Basso en Vieiros 

Currículum de Darío 
Basso 

Currículo de Berta 
Cáccamo no web da 
Galería Trinta 

 Relacionadas

A nosa noticia sobre 
“Escolma de Familia” 

Máis sobre os Álvarez 
Cáccamo nos nosos 
arquivos 

Os apelidos Álvarez 
Blázquez nos nosos 
arquivos 

Cultura marca Álvarez
Son milleiros as xuntanzas familiares que de se producen nestas datas de 
Nadal. Mais, ¿como sería unha destas reunións se a maior parte dos membros 
da familia fosen escritores, artistas ou recoñecidos membros da cultura do país? 
A familia Álvarez leva desde hai máis dun século deixando a súa pegada na 
configuración da cultura e da sociedade galega, achegando un bo feixe de 
nomes ás nosas enciclopedias. Entre os máis recentes, os irmáns Cáccamo.

EXTRAS DO TEMA
 DOCUMENTO | Documento: Árbore xenealóxica da familia 

Álvarez

Santiago. Redacción. 21 / 12 / 2004

Desde o Rexurdimento foron moitos os nomes que destacaron na defensa da 
cultura do país. No medio dunha posíbel lista das persoas que máis fixeron 
neste campo desde aquela, habíamos encontrar, case no comezo, un apelido 
que se repite insistentemente ao longo da historia, en diferentes anos e 
dedicándose a actividades coma a literatura, o xornalismo, a política, os 
estudos do máis diverso tipo ou a arte. Desde o traballo de Emilio Álvarez 
Giménez nos albores do século XX até ás máis recentes achegas literarias, 
artísticas e de investigación dos actuais Álvarez Cáccamo, a saga dos Álvarez 
supón un dos casos máis curiosos de continuidade no compromiso co país e na 
vocación artística e literaria.

O comezo
Aínda que, evidentemente, a familia vén de antes, a presenza dos Álvarez nos 
anais da cultura galega comezou no século XIX co traballo de Emilio Álvarez 
Giménez. Catedrático de Ensino Secundario e escritor que, a pesar de ter 
nacido en Puebla de Sanabria, practicou a literatura no noso idioma. Unha das 
súas obras máis importantes foi a obra de teatro, "Mari-Castaña" (1884) que 
non chegou a ver a luz naquela época, alén dunha biografía do padre 
Sarmiento, un "Refranero Gallego" e varias composicións poéticas. Os seus 
fillos, os irmáns Álvarez Limeses desempeñaron destacadas funcións no 
desenvolvemento do Partido Galeguista durante a Segunda República, e 
continuaron cun fecundo labor literario e xornalístico, polo que foron duramente 
reprimidos na posguerra. No caso de Darío Álvarez Limeses a represión chegou 
ao estremo de ser fusilado en 1936, e de afectar aos seus fillos, os Álvarez 
Blázquez afastándoos dos seus posto de traballo e levándoos ao exilio nalgún 
caso. Como curiosidade, nesta mesma época unha das fillas de Gerardo Álvarez 
Limeses, Amalia Álvarez Gallego, filla duns dos irmáns Limeses, sufría tamén a 
represión ao asistir ao fusilamento do seu marido, Alexandre Bóveda.

Despois da guerra
Foron precisamente os irmáns Blázquez uns dos máis activos impulsores da 
recuperación cultural galega durante o franquismo. De novo os camiños do 
xornalismo e da literatura foron os escollidos para desenvolver o seu traballo. 
Fundación de editoriais coma Castrelos, colaboracións constantes con prensa, 
dirección de coleccións literarias ou a continuación da presenza familiar en 
institucións coma a Real Academia Galega coma académicos correspondentes 
ou numerarios foron algúns dos labores que abordaron. Os seus nomes 
aparecen indisolublemente asociados a outros ben coñecidos coma Celso Emilio 
Ferreiro ou Francisco Fernández del Riego, cos que colaboraron en diversas 
iniciativas. Os fillos daqueles Blázquez son na actualidade algúns dos máis 
destacados nomes da cultura do país, cos irmáns Cáccamo como principais 
aínda que non únicos representantes. Deste xeito Xosé María Álvarez Cáccamo 
é recoñecido como un dos principais poetas do país, mentres o seu irmán Celso 
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é unha autoridade en materia de sociolingüística desde o seu posto de profesor 
da universidade da Coruña. Os ámbitos de acción da familia fóronse estendendo 
nestas últimas xeracións, e deste xeito apareceron pintores coma Berta 
Cáccamo ou Darío Basso na árbore xenealóxica. É tamén unha Álvarez, Carlota 
Álvarez Basso, a actual directora do Museo de Arte Contemporánea de Vigo. 
Ademais daqueles que conseguen un certo renome pola súa actividade cultural, 
hai tamén membros da familia que non teñen neste campo a súa vocación 
fundamental pero que amosan as súas inquedanzas artísticas ou literarias. 
Deste xeito, médicos coma Darío Álvarez Blázquez ou o seu homónimo Álvarez 
Gándara publicaron novelas e realizaron colaboracións en prensa en diferentes 
momentos. 

Explicacións
A explicación ao compromiso e a inquedanza cultural que esta familia mantén 
ao longo do último século non é sinxela. "Em grande medida, a cultura é 
também um ofício, um ofício de classe, que se transmite de geração em 
geração", explica Celso Álvarez Cáccamo. "Esse capital cultural pode gerar por 
sua vez, além de algum capital económico, sobretudo um tipo de capital social, 
quer dizer, uma série de recursos de relacionamento e visibilidade que colocam 
os seus possuidores em condições de saída relativamente vantajosas a respeito 
de outras pessoas". Pola súa banda Xosé María Álvarez Cáccamo, apunta que o 
factor ambiental é fundamental: “Desde pequenos hai un ambiente a casa, 
bibliotecas importantes e unha liña a seguir". Destaca no entanto que "pode 
haber elementos genéticos, aínda que eu rentrixiría moito este factor. En todos 
os poetas da familia hai unha serie de constantes coma a facilidade para o 
ritmo. Do mesmo xeito que se herda o ouvido musical e determinadas 
tendencias para disciplinas, podería herdarse o ouvido para o ritmo poemático." 

Consciencia de familia
Os dous irmáns coinciden en afirmar que a consciencia de pertencer á familia 
inflúe sen dúbida na dedicación á cultura dos seus membros. Segundo Xosé 
María "é un factor que inflúe moito. Eu comecei a escribir moi novo,pero arredor 
dos vinte anos foi cando comecei a lle dar importancia ao feito de haber máis 
escritores na familia". No mesmo sentido, Celso apunta que ""fazer cultura" 
para alguns (até recentemente, sobretudo para os varões) pode resultar a 
actividade mais natural, por pura identificação com os modelos de referência". E 
engade que "para mim, polo menos, o passado familiar sempre estivo muito 
presente, até às vezes para obstaculizar a visão do futuro". A represión sufrida 
durante o franquismo é un dos elementos que máis condicionan este pasado 
"conhecer desde miúdo esta parte da nossa história da boca de meu pai Xosé 
María, que tinha 21 anos quando mataram o seu próprio pai, influiu muito na 
minha concepção da política, deste país e de todos", apunta Celso. O seu irmán 
concorda en que a historia do avó fusilado e a represión deu nun "sentido de 
solidariedade" que se mantén na familia". 

Libros de familia e un futuro aberto
Esta consciencia de familia vese tamén en traballos coma a biografía que 
Alfonso Álvarez Cáccamo realizou sobre o seu pai, Xosé María Álvarez Blázquez 
ou a súa tradución de dúas novelas deste mesmo autor. Unha escolma da 
produción literaria da familia, en concreto a poesía, foi recollida no libro 
"Escolma de familia. Cen anos de poesía" que compilou no ano 2000 Xosé María 
Álvarez Cáccamo e que inclúe poemas dos Giménez, Limeses, Blázquez, 
Negreira e Cáccamo, alén dunha árbore xenealóxica cos membros da familia 
dedicados á literatura e unha breve introdución histórica realizada por Xabier 
Rodríguez Baixeras. Aínda que a importancia que poden alcanzar as vindeiras 
xeracións da familia está aínda por se ver, as inquedanzas culturais semellan 
continuar. "Polo de agora non se pode saber, non sei se a miña filla que se 
dedica ao xornalismo continuará por aí. Tamén hai un fillo de Alfonso (Álvarez 
Cáccamo) que se dedica á música", explica Xosé María. Nos vindeiros anos hase 
saber até que punto esta saga continuará a deixar a súa pegada na nosa 
cultura.
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Resultados de "álvarez cáccamo" na sección  

Producións audiovisuais

O Bosque de Levas 

Autores de libros

Xosé María Álvarez 
Cáccamo 

Libros

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Memoria de poeta

Miguel Anxo Fernan-
Vello
Les certitudes du 
climat

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
O segredo do pan

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Vilar dos fillos

Xoán Xosé García
In-ventos

Miguel A. Mato 
Fondo
O whiskey na barrica

Estíbaliz Espinosa
número e

Varios autores
Antoloxía consultada 
da poesía galega 
1976-2000

Resultados do 11 ó 20 de aproximadamente 39  Anterior  1 2  3 4 Seguinte 

 Resultados da busca "álvarez cáccamo" por seccions 
 Arte 1  Espectáculos 2  Historia 1 
 Lingua 3  Literatura 28  Sociedade 4 

6 de outubro de 2004

O Festival de Poesía do Condado celebra a xornada do 
programa que o temporal estragou hai un mes
A primeiros de setembro o Festival de Poesía do Condado tivo que suspender as súas 
actividades programadas por causa dun forte temporal de chuvia e vento. A Sociedade 
Cultural e Desportiva do Condado non se desanimou e agora retoma a parte do programa 
que quedou sen desenvolver. A música será a protagonista na xornada do nove de outubro 
coas actuacións da Xistra, Mercedes Peón, A Matraca perversa e Aché, alén diso participarán 
cun recital os poetas Viale Moutinho, Carlos Quiroga, Kiko Neves, Xosé Álvarez Cáccamo, 
Brais González e Daniel Salgado. A xornada terá lugar baixo teito para evitar imprevistos 
meteorolóxicos. 

Máis información no sitio da SCD Condado

2 de setembro de 2004

Arrinca en Salvaterra a XVIII Edición do Festival de Poesía 
do Condado, que reúne algúns dos nomes máis destacados da 
nosa cultura
“Em defesa das liberdades” é o lema do XVIII Festival de Poesía do Condado, a máis masiva 
celebración das nosas letras. Desta volta, o encontro reúne poetas coma Xosé María Álvarez 
Caccamo, Marica Campo, María Lado ou Carlos Quiroga entre outros. Onda eles, concertos a 
cargo de Uxía Senlle e Mercedes Peón, Xistra de Coruxo ou o grupo Terrakota, actividades 
para nenos, proxección de audiovisuais e outro completan un programa que pretende reunir 
de novo unha multitude arredor da palabra. 

Máis información no web do festival; en Galicia Hoxe e no noso tema sobre o festival 
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Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Ancoradoiro. Obra 
poética (1983-2003) 3 de agosto de 2004

A trixésimo terceira feira do libro coruñesa reúne aos 
escritores nun denso programa de presentacións 
A Feira do Libro da Coruña que está a celebrarse nos Xardíns Méndez Núñez da cidade fai 
trinta e tres anos nesta edición. Máis de medio centenar de postos expoñen noventa mil 
exemplares ao público até o martes día 10. As editoriais Xerais e Galaxia, farán pasar pola 
feira a Jaureguizar, Suso de Toro, Ramiro Fonte, Miguel Anxo Fernán Vello ou Xosé María 
Álvarez Cáccamo, entre outros. Para o martes 3 ás 20:30 horas, está prevista a presentación 
de “Historia da Costa Galega e os seus naufraxios” de Fernando Patricio. O mércores 4 
Manuel Rivas asinará ás 18 horas exemplares do seu novo libro “Unha espía no reino de 
Galicia” e do resto das súas obras para despois facer unha presentación pública desta nova 
publicación, ás 19 serán Xosé Antonio Neira Cruz, Pablo Martínez Orballo e Concha Blanco os 
que participarán nun obradoiro para os máis cativos. O xoves 5 ás 19 horas Carlos G. 
Reigosa asinará exemplares das súas obras e ás 20:30 horas terá lugar unha mesa redonda 
co tema “Ideas arredor de Galicia”, na que participan Víctor F. Freixanes, Ramón Villares e 
Xosé Luís Barreiro Rivas. O venres 6 será o escritor Xesús Fraga quen asine exemplares das 
súas obras e Bieito Iglesias presentará o seu libro “Amor e música lixeira”. A escritora Marina 
Mayoral asinará exemplares da súa última publicación “Ao pé do magnolio” o sábado 7 ás 20 
horas.

9 de xuño de 2004

Espiral Maior edita cinco títulos de poesía e un de ensaio 
para combater a crise
O pasado mes de agosto soaban as alertas en Espiral Maior logo de que o seu director, 
Miguel Anxo Fernán-Vello anunciase a posibilidade de que pechase a editorial ante a crise da 
venda de libros. A editora tentou combater a situación publicando as poesías completas de 
Manuel Rivas, Xosé María Álvarez Cáccamo e Vitor Vaqueiro. E agora, acaba de presentar 
seis novos títulos, dos que catro responden ao compromiso de editar as obras dos diferentes 
premios literarios nos que colabora. Son os de Eduardo Estevez (“Derrotas”, Premio do 
Concello de Carral), Miguel Mato Fondo (“O whiskey na barrica”. Premio Fiz Vergara Vilariño), 
Estívaliz Espinosa (“Número”. Premio Espiral Maior) e Gómez Alfaro (“O Clamor da elipse”. 
Premio Cidade de Ourense). O quinto título editado, “A cousa vermella” de Olga Novo é 
tamén de poesía, mentres que “O españolismo lingüístico” de Manuel Rodríguez Alonso é de 
ensaio. 

Máis información sobre os novos títulos en El Correo Gallego e na ficha sobre a editorial en 
lg3 

15 de marzo de 2004

Saen á luz as actas do congreso sobre Avilés de Cork, que 
inclúen a traducción ao inglés do poeta
Laiovento acaba de publicar as actas do congreso que se celebrou o pasado ano en Cork 
sobre Avilés de Taramancos, coordinado polo lector de galego daquela universidade, Martín 
Veiga. Este libro inclúe as comunicacións que David Péred Iglesias, María do Cebreiro, Xosé 
María Álvarez Cáccamo, Miro Villar, Luís Avilés Baquero e o propio Veiga fixeron para o 
congreso. Ademais, no volume pódense ler tamén as traduccións ao inglés que Veiga e mais 
David McKenzie, director do Centro de Estudos Galegos en Cork fixeron con ocasión deste 
encontro. 

Máis información no suplemento Saber de La Opinión (en PDF); e na nosa entrevista a David 
McKenzie 
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4 de marzo de 2004

Os responsábeis e os usuarios das bibliotecas mobilízanse 
contra o canon por préstamo de libros
Unha sombra percorre os andeis habitualmente tranquilos das bibliotecas. A denuncia da UE 
sobre a incorrecta aplicación dunha directiva de 1992 acaba de tirarlle o po a unha das mais 
graves ameazas que pesan sobre estes estabelecementos. A posibilidade de que haxa que 
pagar un canon polos os libros destinados a empréstito público que podería afectar ao 
orzamento para a compra e difusión da lectura está a mobilizar bibliotecarios e usuarios 
destes centros de todo o Estado e, por suposto, tamén os galegos. 

26 de xaneiro de 2004

Sechu Sende gaña o premio Blanco Amor e Luísa Villalta o 
Espiral Maior
“En concreto” é o título co que Luísa Villalta (A Coruña, 1957) acaba de facerse co premio 
“Espiral maior” de poesía que concede a editorial homónimae que non ten dotación 
económica. O xurado, composto por Miguel Anxo Fernán-Vello, Xosé María Álvarez Cáccamo 
e Xavier Rodríguez Baixeras valorou o seu carácter expresionista e o seu equilibrio estilístico 
entre o “conceptual e o visionario”. E esta fin de semana tamén se fallou o premio Blanco 
Amor de novela que anualmente convoca o concello de Vilagarcía. Os 12.000 euros do 
premio foron para Sechu Sende (Padrón, 1972) pola obra titulada “Orixe”. 

Máis información sobre o premio de Espiral Maior en El Correo Gallego e sobre o Blanco Amor 
en Galicia Hoxe 

26 de decembro de 2003

Espiral Maior edita a obra completa de Xosé María Álvarez 
Cáccamo e Vitor Vaqueiro
A editorial Espiral Maior continúa coa campaña de Nadal. Logo da edición da obra de Manuel 
Rivas "Do descoñecido ao coñecido" acaba de presentar a obra poética completa de dous 
actores de traxectorias diverxentes pero que coinciden cronoloxicamente. Son Xosé María 
Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950) do que edita "Ancoradoiro. Obras completas de 1983-2003" e 
Vítor Vaqueiro (Vigo, 1948) coa súa obra "Traxectorias. Obras Completas de 1977-2002". 
Dous volumes que segundo o director da editorial Miguel Anxo Fernán Vello, son "parte 
importante do patrimonio cultural de Galicia". 

Máis información en Galicia Hoxe e sobre Espiral Maior na súa ficha en lg3 

15 de outubro de 2003

Corcubión acolleu o I Congreso de Cultura Popular e 
Mariñeira da Asociación de Escritores en Lingua Galega 
Unha vez máis, foi o chapapote. A Asociación de Escritores en Lingua Galega tiña claro que 
non podía deixar de lado a Costa da Morte nos seus actos do ano. Deste xeito, o congreso 
anual que organiza este colectivo, de cada volta centrado nun tema diferente, adoptou nesta 
edición a forma do I Congreso de Cultura Popular e Mariñeira e celebrouse en Corcubión 
entre o 10 e o 12 de outubro, centrado, como non, no mar.

10 de setembro de 2003

A Asociación de Escritores en Lingua Galega completa o seu 
relanzamento organizando unha chea de actividades 
Hai xa vintetrés anos os escritores do noso país que traballaban no noso idioma decidiron 
organizarse para defenderen os seus intereses. A situación de conflicto lingüístico do noso 
país provocou que, ademais de preocuparse pola difusión da literatura e de reclamar mellores 
condicións de traballo e protección dos dereitos de autor, a Asociación de Escritores en 
Lingua Galega tivese que converterse nun axente máis de loita pola normalización do noso 
idioma. Logo de superar unha fonda crise, a AELG recuperou nos últimos anos o pulso, 
anovando a súa composición e desenvolvendo unha importante serie de iniciativas a prol da 
lingua e da literatura.
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Resultados de "álvarez cáccamo" na sección  

Producións audiovisuais

O Bosque de Levas 

Autores de libros

Xosé María Álvarez 
Cáccamo 

Libros

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Memoria de poeta

Miguel Anxo Fernan-
Vello
Les certitudes du 
climat

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
O segredo do pan

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Vilar dos fillos

Xoán Xosé García
In-ventos

Miguel A. Mato 
Fondo
O whiskey na barrica

Estíbaliz Espinosa
número e

Varios autores
Antoloxía consultada 
da poesía galega 
1976-2000

Resultados do 21 ó 30 de aproximadamente 39  Anterior  1 2 3  4 Seguinte 

 Resultados da busca "álvarez cáccamo" por seccions 
 Arte 1  Espectáculos 2  Historia 1 
 Lingua 3  Literatura 28  Sociedade 4 

7 de outubro de 2002

O Colectivo Sacou de Noia acadou, a base de esforzo e de 
botarlle moita cara, tratar as personalidades máis destacadas 
da literatura mundial
O Colectivo Sacou , un grupo de rapaces novos que se xuntan coa intención de dinamizar a 
vida cultural da súa vila (neste caso Noia) e defender a cultura do país. Ata o de aquí, unha 
historia común. O que non é tan común é que varios premios Nóbel teñan exemplares da 
publicación destes grupo, que os seus compoñentes participasen nos actos do Día Mundial da 
Poesía 2001 ou que leven tres anos organizando actos polo que custan uns pinchos.

22 de xullo de 2002

Intelectuais galegos únense en Esculca, un observatorio 
contra o recorte dos dereitos e das liberdades
Máis de cincuenta galegos, entre eles intelectuais coma Xosé Chao Rego, Roberto Vidal 
Bolaño, Marcial Gondar, Elvira Souto ou Xosé María Álvarez Cáccamo veñen de crear Esculca, 
o Observatorio pola Defensa dos Dereitos e Liberdades. Esta asociación, que se presentou o 
venres en Compostela quere promover a acción social contra os recortes nos dereitos e 
liberdades dos cidadáns que, segundo os promotores, se están a dar desde os atentados do 
once de setembro pasado.

Máis información en O Correo Galego sobre a presentación de Esculca ; sobre os obxectivos 
da asociación 
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Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Ancoradoiro. Obra 
poética (1983-2003)

17 de xuño de 2002

Inma López Silva, Xosé Miranda e La Voz de Galicia premios 
Xerais 
Uns escriben e outros cooperan. As letras galegas viveu este sábado en Allariz outra xornada 
de celebración. Foi na entrega dos premios que concede anualmente a editorial Xerais de 
Galicia. E o Museo do Coiro veu como o traballo da nova escritora Inma López Silva, coa súa 
"Concubinas" se alzaba co Xerais de Novela. Para Lugo foi o Merlín cos medos e as aventuras 
do "Pel de Lobo" de Xosé Miranda. Por último, a xornada de premios rematou co galardón a 
La Voz de Galicia, por cooperar no labor editorial. Foi polo seu trabalo de difusión nunha das 
coleccións das mellores obras literarias escritas en galego, a "Biblioteca Galega 120".

8 de marzo de 2002

O movemento reintegracionista unifícase coa formación da 
Assembleia da Língua
Aínda que a xuntanza fundacional desenvolveuse o sábado vintetres de febreiro, aínda onte 
se fixo público. O reintegracionismo galego conta cun novo órgano, a Assembleia da Língua, 
na que están representados a práctica totalidade de colectivos partidarios desta opción 
ortográfica para o noso idioma. As xuntanzas e contactos realizados a partir do manifesto 
conxunto do 15 de decembro permitiron que este movemento contase, por primeira vez nos 
últimos quince anos, cunha unidade organizativa. 

17 de decembro de 2001

Os escritores reclaman máis atención á literatura galega no 
seu congreso
O IV Congresode Escritores Galegos chegou onte ó seu fin lamentando a situación actual das 
letras galegas reclamando unha maior implicación da sociedade coa literatura do país. A 
Asociación de Escritores en Lingua Galega aproveitou a ocasión para presentar o informe que 
lle enviarán a Academia Sueca postulando a candidatura de Ferrín ó premio Nobel. Tamén 
onte rematou o XI Congreso Galego de Expresión e Arte, no que se analizaron as últimas 
tendencias en expresión oral e danza.

14 de decembro de 2001

A Mesa pola Normalización cumpre 15 anos no medio do 
debate normativo
A Mesa pola Normalización Lingüística celebra os seus quince anos de actividade en favor do 
galego con publicacións e unha campaña de captación de socios. Mentres, as asociacións e 
colectivos que apoian a reforma normativa do galego veñen de emitir un comunicado 
conxunto no que solicitan que Real Academia (RAG) retome a discusión sobre este tema. 
Mentres, a Asociación Galega de Escritores pronúnciase de novo a faver da reforma na 
presentación do seu congreso. 

13 de decembro de 2001

O IV Congreso de Escritores Galegos analiza a situación da 
literatura no país
Poucas semanas despois de rematar o encontro de escritores bascos, galegos e cataláns 
Galeusca 2001, a Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) convoca outro foro para 
reflexionar encol da escrita. O IV Congreso de Escritores Galegos que comeza mañá en Vigo 
analizará a situación da literatura no país e os procesos da creación literaria, permitindo o 
intercambio de experiencias e ideas entre os literatos. Este congreso é o último acto que 
organiza a AELG antes de acometer a renovación da súa xunta directiva, prevista para 
xaneiro.
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12 de decembro de 2001

As asociacións que apoian a reforma normativa acordarán 
unha postura común
As institucións e asociacións que apoian a reforma normativa rexeitada o pasado mes pola 
Real Academia Galega (RAG) reuniranse hoxe para acordar unha estratexia común de cara a 
pedirlle á Academia que reconsidere a súa postura. Mentres, o filólogo e académico Xesús 
Ferro Ruibal continúa a rebatir desde "La Voz de Galicia" diferentes puntos da reforma e 
Agustín Sixto Seco reafirma o seu apoio á decisión da Academia.

28 de novembro de 2001

Del Riego deixa a presidencia da RAG mentres continúa o 
debate sobre a norma
Francisco Fernández del Riego cesará mañá coma presidente da Real Academia Galega como 
anunciara, logo de catro anos de xestión e no medio do trebón de críticas que está a sufrir 
esta institución. A marcha de Del Riego correspóndese ó seu desexo de "descansar" e estaba 
xa anunciada desde o pasado verán. Coincide esta marcha cun avivamento da polémica 
sobre a reforma normativa coa publicación dun artigo do académico Andrés Torres Queiruga 
propondo a apertura dun período de discusión e coa publicación de novos escritos criticando 
a institución. 

6 de novembro de 2001

Vigo honra a Francisco Mantecón, un representante do grupo 
"Atlántica"
Este xoves, o Auditorio do Centro Cultural Caixanova de Vigo albergará un acto singular. 
Trátase da homenaxe a Francisco Mantecón (1948-2001) e ten de especial que será a 
primeira homenaxe que recibe desde a súa morte a principios deste ano. O acto congregará a 
numerosos literatos, artistas, políticos xa que na súa vida Mantecón desenvolveu a súa 
actividade en múltiples frontes. Na homenaxe exhibiránse imaxes e reproduciranse 
fragmentos sonoros que constitúen un percorrido biográfico, unha das súas facetas menos 
coñecidas. 

Anterior  1 2 3  4 Seguinte 

  

Información 
Noticias 
Eventos 
Especiais 
Temas do dia
Zona Cultura
Fin de Semana
Axenda 
Certames 
Biblioteca
Zona Rss

Soportais 
LG3 - Literatura
MeGA - Música 
AVG - Cine
BD - Banda Deseñada

Interactividade 
Lista de desexos
Propostas de temas
Boletins
Enviar actos
Enviar certames

Correo da redacción
Mapa do Sitio
Axuda

Nós 
O equipo do portal 
Aviso legal 
Licenza de uso 

  

Consello da Cultura Galega. (www.consellodacultura.org) 
Pazo de Raxoi, 2 andar. 15704 Santiago de Compostela (Galicia)

Contacto: Tfno: 981957202 / Fax : 981957205 / e-mail: redaccion@culturagalega.org 

http://www.culturagalega.org/resultados_busca...Rows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo (3 of 3) [01-07-2007 18:09:05]

http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=867
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=867
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=807
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=807
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=1207
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=1207
http://www.culturagalega.org/resultados_busca.php?pageNum_rs_temasdia=0&totalRows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo
http://www.culturagalega.org/arquivos.php
http://www.culturagalega.org/arquivos_eventos.php
http://www.culturagalega.org/especiais.php
http://www.culturagalega.org/arquivo_temas.php
http://www.culturagalega.org/zonacultura.php
http://www.culturagalega.org/arquivos_findesemana.php
http://www.culturagalega.org/axenda.php
http://www.culturagalega.org/certames.php
http://www.culturagalega.org/biblioteca.php
http://www.culturagalega.org/rss.php
http://www.culturagalega.org/lg3/
http://www.culturagalega.org/mega/
http://www.culturagalega.org/avg/
http://www.culturagalega.org/bd/
http://www.culturagalega.org/desexo2.php
http://www.culturagalega.org/propostas2.php
http://www.culturagalega.org/subscricion.php
http://www.culturagalega.org/axenda_propostas2.php
http://www.culturagalega.org/certames_propostas2.php
mailto:redaccion@culturagalega.org
http://www.culturagalega.org/mapa.php
http://www.culturagalega.org/axuda.php
http://www.culturagalega.org/nos.php
http://www.culturagalega.org/avisolegal.php
http://www.culturagalega.org/licenza.php
http://www.consellodacultura.org/
mailto:redaccion@culturagalega.org


CG - Buscador - Arquivo - Culturagalega.org

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Resultados de "álvarez cáccamo" na sección  

Producións audiovisuais

O Bosque de Levas 

Autores de libros

Xosé María Álvarez 
Cáccamo 

Libros

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Memoria de poeta

Miguel Anxo Fernan-
Vello
Les certitudes du 
climat

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
O segredo do pan

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Vilar dos fillos

Xoán Xosé García
In-ventos

Miguel A. Mato 
Fondo
O whiskey na barrica

Estíbaliz Espinosa
número e

Varios autores
Antoloxía consultada 
da poesía galega 
1976-2000

Resultados do 31 ó 39 de aproximadamente 39  Anterior  1 2 3 4  

 Resultados da busca "álvarez cáccamo" por seccions 
 Arte 1  Espectáculos 2  Historia 1 
 Lingua 3  Literatura 28  Sociedade 4 

22 de outubro de 2001

Enma Pedreira, Álvarez Cáccamo, Javier Pérez, últimos 
premios 
Esta fin de semana fixéronse públicos numerosos premios. O Arume de poesía para nenos, o 
Fermín Bouza Brey, tamén de poesía, e por último, o Premio Internacional de Gravado 
seguindo unha orde cronolóxica. Tres premios que recaeron, respectivamente en Xosé María 
Álvarez Cáccamo por "Lúa de pan"; Enma Pedreira por "Os cadernos d´Amor e os Velenos"; 
por último, o de gravado recaeu no artista madrileño Javier Pérez Gil. Premios para dar e 
tomar.

24 de setembro de 2001

Luz Pozo Garza recibíu o premio da Asociación de Escritores 
pola súa poética 
"O paxaro na boca", "Últimas palabras/Verbas derradeiras" , "Concerto de outono" , "Códice 
calixtino" son algunhas das obras poéticas de Luz Pozo Garza. As mesmas que avalan o 
recoñecemento poético que lle outorgou onte en Ribadeo a Asociación de Escritores en Lingua 
Galega. Un premio que, segundo Fernando Fernán-Vello, pretende recoñecer a súa cualidade 
literaria e a súa "enerxía cósmica". 

http://www.culturagalega.org/resultados_busca...Rows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo (1 of 3) [01-07-2007 18:09:30]

http://www.culturagalega.org/index.php
http://www.consellodacultura.org/
http://www.culturagalega.org/axuda.php
http://www.culturagalega.org/subscricion.php
http://www.culturagalega.org/avg/produccions_index.php
http://www.culturagalega.org/avg/produccion.php?Cod_prdccn=744&busca=O Bosque de Levas
http://www.culturagalega.org/lg3/lg3_cat_autores.php
http://www.culturagalega.org/lg3/lg3_autor_detalle.php?Cod_prsa=175&busca=Xos� Mar�a �lvarez Caccamo
http://www.culturagalega.org/lg3/lg3_autor_detalle.php?Cod_prsa=175&busca=Xos� Mar�a �lvarez Caccamo
http://www.culturagalega.org/lg3/lg3_todas.php
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=810
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=728
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=728
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=661
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=471
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=332
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=270
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=271
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=153
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=153
http://www.culturagalega.org/lg3/novidade.php?Cod_prdccn=153
http://www.culturagalega.org/resultados_busca.php?pageNum_rs_temasdia=0&totalRows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo
http://www.culturagalega.org/resultados_buscasecc.php?pageNum_rs_temasdia=3&totalRows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo&seccion=Arte
http://www.culturagalega.org/resultados_buscasecc.php?pageNum_rs_temasdia=3&totalRows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo&seccion=Espect�culos
http://www.culturagalega.org/resultados_buscasecc.php?pageNum_rs_temasdia=3&totalRows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo&seccion=Historia
http://www.culturagalega.org/resultados_buscasecc.php?pageNum_rs_temasdia=3&totalRows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo&seccion=Lingua
http://www.culturagalega.org/resultados_buscasecc.php?pageNum_rs_temasdia=3&totalRows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo&seccion=Literatura
http://www.culturagalega.org/resultados_buscasecc.php?pageNum_rs_temasdia=3&totalRows_rs_temasdia=39&Corpo=%E1lvarez+c%E1ccamo&seccion=Sociedade
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=633
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=633
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=622
http://www.culturagalega.org/noticia_arquivo.php?id=622


CG - Buscador - Arquivo - Culturagalega.org

Xosé María Álvarez 
Cáccamo
Ancoradoiro. Obra 
poética (1983-2003)

29 de xuño de 2001

Entrevista a Miquel Anxo Fernán Vello
Atopámonos diante dun dos homes de letras que máis eidos tocaron dentro do sistema 
literario galego. Ao seu labor como poeta, que lle valeu ser recoñecido coma un dos principais 
membros da Xeración dos Oitenta, súmase a súa actividade como autor teatral e mesmo 
como entrevistador, dado que colaborou en libros de conversas con Xosé Manuel Beiras e 
Ricardo Carvalho Calero. Ademais, exerce unha incesante actividade como conferenciante e 
articulista, participando en numerosas publicacións galegas e portuguesa. Por se fose pouco, 
dirixe, desde hai dez anos, a que xa é a editorial punteira na edición de poesía en Galicia, 
Espiral Maior. O seu compromiso coa terra e coa palabra translocen constantemente na 
conversa. Desde todos os eidos da literatura, Miguel Anxo Fernán Vello.

27 de xuño de 2001

Xanela da Cultura organiza o I Certame Galego de Poemas en 
SMS
A revolución na comunicación que supuxo o sistema de mensaxes a móbiles (SMS) dá un 
paso máis no noso país coa chegada da poesía neste formato. Xanela da Cultura vén de 
convocar o primeiro de certame de poemas deste tipo, que só poderán ter un máximo de 
cento sesenta caracteres. Tamén estes días se están a celebrar as Jornadas da Língua da 
Coruña, no marco das cales se presentou onte ó público a Associação Galega de Escritores.

8 de xuño de 2001

O Consello da Cultura Galega reune a máis de trinta 
escritores nun libro
Xosé María Álvarez Cáccamo, Xavier E. Baixeras, Darío Xohan Cabana, Miguel Anxo Fernán-
Vello... así ata 31 escritores na narrativa galega actual conforman a nova publicación do 
Consello da Cultura Galega. "Poetas e Narradores nas súas voces" é un libro-Cd que recolle 
unha escolma da literatura galega actual. No acto de presentación, que tivo lugar esta mañá, 
o presidente do Consello da Cultura Galega, Carlos Casares estivo acompañado de oito dos 
escritores co-autores do libro. No acto tamén se presentou a Paulino Novo como novo 
responsable do Arquivo Sonoro.

8 de xuño de 2001

Cen escritores e intelectuais colaboran nun libro en 
homenaxe a Manuel María 
A asociación Xermolos de Guitiriz presentou onte na Galería Sargadelos desta localidade o 
libro "Manuel María", homenaxe ó poeta da Terra Chá no que colaboraron centro trinta 
persoas. Outra homenaxe que ten lugar nestes días é a que se tributa mañá a Lois Tobío en 
Gondomar, na que se lerá unha carta inédita de Castelao. Por outra banda, outra noticia do 
mundo das letras é a constitución en Tui dunha asociación para recuperar os Xogos Florais 
desta vila. 

15 de maio de 2001

Antón Riveiro Coello gaña o premio de narrativa Álvaro 
Cunqueiro 
A novela "Homonim@" valeulle ó escritor de Xinzo Antón Riveiro coello o Premio Álvaro 
Cunqueiro de Narrativa que se entregou onte en Vigo. Coincidindo coa entrega deste premio 
presentouse a edición que Galaxia fixo desta obra. 

12 de febreiro de 2001

"Escolma familiar" recolle as obras de catro xeracións da 
familia Álvarez
Emilio Álvarez Giménez, Xerardo Álvarez Limeses, os irmáns Xosé María e Emilio Álvarez 
Blázquez e Xosé María Álvarez Cáccamo son os autores que aparecen en "Escolma de 
familia", a antoloxía que ven de publicar Xerais sobre a saga familiar máis importante da 
literatura galega.
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23 de novembro de 2000

A Coruña e Ferrol acollen un simposio sobre o ilustre 
investigador e literato
A figura de Carvalho Calero, filólogo e literato ferrolán, será analizada "Ricardo Carvalho 
Calero. Memeoria do Século" que se celebra desde hoxe e ata o sábado. O simposio, 
organizado pola Univesidade de A Coruña e a Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 
transcorrerá na Facultade de Filoloxía da Cidade Herculina e na Facultade de Humanidades do 
Campus de Esteiro en Ferrol.
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Resultados de "alvarez blazquez" na sección  

Autores de libros

Emilio Álvarez 
Blázquez 

Libros

Xesús Alonso 
Montero
Poesía galega 
completa e textos en 
prosa

Resultados do 1 ó 10 de aproximadamente 19  1  2 Seguinte 

 Resultados da busca "alvarez blazquez" por seccions 
 Arte 1  Historia 2  Lingua 1 
 Literatura 9  Medio Ambiente 1  Sociedade 5 

29 de xuño de 2007

Multiplícanse as propostas de persoeiros para o Día das 
Letras nas vésperas de que Academia decida
Un ano máis, colectivos, concellos e medios de comunicación fan as súas apostas e 
reivindican nomes da nosa cultura para a homenaxe do vindeiro Día das Letras. Na véspera 
de que a Real Academia decida sobre esta cuestión, o Concello de Tui avoga por Xosé María 
Álvarez Blázquez, a Asociación Fervedoiro reclama Xohán Xesús González. Xavier Queipo 
aposta pola terna de Lois Pereiro, Fiz Vergara Vilariño e Eusbio Lorenzo Baleirón. Canda a 
estes nomes, soa como cada ano o de Carvalho Calero, e no debate que se abriu en Vieiros 
apuntan aínda outros nomes coma Ernesto Guerra da Cal ou Jenaro Marinhas del Valle. Mañá 
sairemos de dúbidas. 

Máis información en Vieiros, en Galicia Hoxe, en Faro de Vigo; e nos nosos arquivos

18 de xuño de 2007

Lois Pereiro, Xosé María Álvarez Blázquez ou Carvalho 
Calero son algúns dos nomes que se barallan para o vindeiro 
Día das Letras
Cando faltan dúas semanas para que a Real Academia decida nunha xuntanza a quen se lle 
dedicará o Día das Letras de 2008, comezan a soar nomes de candidatos á homenaxe. 
"Galicia Hoxe" é un dos medios que máis afonda nesta quiniela, e apunta como destacados 
Lois Pereiro, Xosé María Álvarez Blázquez ou o sempre adiado Ricardo Carvalho Calero. 
Valentín Paz Andrade ou Antonio Fernández Morales, autor do segundo libro que se publicou 
en galego, son outras das propostas que recolle o xornal. 

Máis información en Galicia Hoxe, e nos nosos arquivos
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22 de febreiro de 2007

As gándaras de Budiño, no Porriño, supoñen un humidal 
único no que se mesturan valores naturais e históricos
Existen lugares que son recoñecidos pola súa importancia ecolóxica, e outros onde a súa 
singularidade vén determinada pola pegada da Historia. Pero, ademais, hai espazos na nosa 
xeografía onde conflúen, de xeito destacado, un medio privilexiado cunha importancia 
histórica excepcional. É o caso, por exemplo, das Gándaras de Budiño, unha área única polos 
seus valores que está a vivir nos últimos anos nunha continua ameaza.

12 de decembro de 2006

Os editores repartirán os seus premios máis importantes na 
segunda Noite da Edición en Pontevedra
A Noite da edición, que vai celebrarse o vindeiro sábado no Liceo Casino de Pontevedra, 
repartirá por segundo ano consecutivo os diferentes premios cos que os editores recoñecen 
obras, autores e iniciativas. Así optan ao Premio Ánxel Casal ao libro as obras “Feísmo. 
Destruír un país” da editorial Difusora; “O bosque dos raposos aforcados”, de Rinoceronte 
Editorial; “O suxeito postmoderno” de Galaxia; “Os libros arden mal” de Edicións Xerais e 
“Terra e nostalxia. Galicia rural” de Baía Edicións. O Premio Xosé María Álvarez Blázquez ao 
autor dispútase entre a Área de Terminoloxía do Servizo de Normalización Lingüística da 
USC, Manuel Rivas e Teresa Moure. O Clube de Lectores Biblos, o programa Libro aberto de 
TVG e o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra optan ao Premio Francisco Fernández 
del Riego á cooperación no labor editorial. Na gala tamén coñeceranse os nomes do 
gañadores aos premios ao libro mellor traducido, ao mellor ilustrado e ao mellor libro infantil 
e xuvenil. Sabino Torres Ferrer (o máis veterano dos editores galegos en activo, responsable 
de Hipocampo Amigo) recibirá o Premio á edición histórica galega e Isaac Díaz Pardo será 
nomeado presidente de Honra da AGE. 

Máis información na Asociación Galega de Editores

19 de decembro de 2005

Méndez Ferrín foi galardoado co premio Álvarez Blázquez na 
noite de edición
As 36 empresas que compoñen a Asociación Galega de Editores entregaron este sábados os 
“Premios da Edición 2005”. O premio Xosé María Álvarez Blázquez a mellor autor do ano foi 
para Méndez Ferrín; o Ánxel Casas a mellor libro recaeu na “Historia da educación e a cultura 
en Galicia” que escribiu Antón Costa Rico, mentres que a versión galega de “Manhattan 
Transfer” feita por Mercedes Pacheco recibiu o premio Lois Tobío a mellor libro traducido. O 
premio Isaac Díaz Pardo foi para o finado Luís Seoane polos gravados orixinais cos que 
ilustrou o libro de Lorenzo Varela “Catro poemas galegos”. Por último, Xavier Senín obtivo o 
premio Fernández del Riego a súa cooperación no labor editorial. 

Máis información en Vieiros, no web da AGE e en El Correo Gallego

13 de decembro de 2005

Os Premios da Edición 2005 que convoca a Asociación Galega 
de Editores xa teñen finalistas para a súa gran noite
Para o Premio Ánxel Casal os candidatos finais son “Historia da educación e da cultura en 
Galicia”, de Antón Costa Rico, publicado por Edicións Xerais; “Herba moura”, de Teresa 
Moure, da mesma editorial, e “Non sei cando nos veremos”, de Anxo A. Rei Ballesteros, 
editado por Galaxia. Ao Premio Lois Tobío ao libro traducido optan a versión de “Manhattan 
Transfer”, de John Dos Passos, obra de Mercedes Pacheco (Ed. Sotelo Blanco); a tradución de 
“O gatopardo”, de Tomasi di Lampedusa, de Xavier Rodríguez Baixeras (Galaxia), e a versión 
de Carmen Torres París e María Dolores Torres París de “A república dos soños”, de Nélida 
Piñón. As finalistas na categoría de Libro ilustrado, Premio Isaac Díaz Pardo, son “Catro 
poemas galegos” de Lorenzo Varela, cos gravados orixinais de Luís Seoane (Ediciós do 
Castro), “Dez contos de Andersen” (Ed. Galaxia), con debuxos de Kiko da Silva, e “Millor que 
dicila fora pintala... 50 anos de Merlín e familia” (Ed. Galaxia), ilustrado por Fausto Isorna. O 
Premio Fernández del Riego á cooperación no labor editorial e o Premio Xosé María Álvarez 
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Blázquez ao mellor autor ou autora do ano daranse a coñecer no transcurso da Noite da 
Edición.

Máis información na Asociación Galega de Editores

17 de novembro de 2005

A Asociación de Editores convoca por primeira vez os seus 
premios e celebra a Noite da Edición
Por ver primeira, a asociación Galega de Editores convoca so Premios da Edición 2005, que 
pretenden recoñecer a excelencia do traballo dos seus membros ao longo do ano. As 
categorías contempladas son o premio Ánxel Casal ao libro do ano, o premio Lois Tobío ao 
mellor libro traducido, o premio Díaz Pardo á mellor obra ilustrada, o Fernández del Riego á 
colaboración no labor editorial e o Xosé María Álvarez Blázquez ao mellor autor. O resultado 
destes premios coñecerase o vindeiro dezasete de decembro, aniversario do nacemento de 
Ánxel Casal, no transcurso da I Noite da Edición, que reunirá os traballadores do sector. 

Máis información en web da Asociación de Editores 

22 de xuño de 2005

Álvaro Álvarez Blázquez, pioneiro da serigrafía en Galicia 
faleceu o pasado domingo
Membro destacado do movemento cultural galego desde os anos cincuenta, amigo de Celso 
Emilio Ferreiro e, sobre todo, pioneiro da serigrafía en Galicia. Álvaro Álvarez Blázquez falecía 
o pasado omingo aos 84 anos de idade en Vigo. Álvarez Blázquez fundara nos anos setenta o 
taller Serigrafía Gallega, desde o que se realizaron con esta técnica obras de artistas coma 
Quessada, Días Pardo, Urbano Lugrís, Castelao ou Luís Seoane. Precisamente unha mostra 
destes traballos se puido ver aínda no ano 2003 na casa das artes de Vigo. 

Máis información en La Voz de Galicia e no Noso tema sobre a saga Álvarez 

31 de maio de 2005

Xerais edita obra inédita de Emilio Álvarez Blázquez mentres 
o concello de Redondela recupera un libro ambientando en 
San Simón
Os dous libros de poemas coñecidos de Emilio Álvarez Blázquez, ademais dun mollo de 
composicións inéditas, ven a luz por parte de Edicións Xerais, que ademais reedita tamén 
contos de Xoán Casal, así coma “Vinte mil pesos crime”, unha obra de teatro de Bernardino 
Graña orixinal de 1962. Coincidindo con esta vaga de reedicións, o concello de Redondela 
presenta a tradución ao galego da obra “Baixo os mirtos”, do aragonés Joaquín Dicenta. Esta 
obra recolle as impresións deste durante a súa estancia de dous meses na illa de San Simón, 
en 1915. 

Máis información en Galicia Hoxe e en Faro de Vigo

14 de xaneiro de 2005

O calendario "O Gaiteiro de Lugo" mantén unhas vendas de 
dez mil exemplares anuais a case século e medio do seu 
nacemento
Naceu vencellado ao Rexurdimento. Acompaña os labregos do noso país desde 1857. As 
predicións, os chistes, as lúas e as datas da feiras acompañan textos dos máis destacados 
autores do país nunha publicación que saíu integramente en galego ao longo de todo o 
franquismo. Formando parte de xeito discreto e continuado da cultura do noso país, "O 
Gaiteiro de Lugo" mantense vivo e vizoso.
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   Usa a Nova

Imprimir

Enviar

A quiniela cultural 

Multiplícanse as propostas de persoeiros 
para o Día das Letras nas vésperas de 
que Academia decida 

Un ano máis, colectivos, concellos e medios de comunicación 
fan as súas apostas e reivindican nomes da nosa cultura para 
a homenaxe do vindeiro Día das Letras. Na véspera de que a 
Real Academia decida sobre esta cuestión, o Concello de Tui 
avoga por Xosé María Álvarez Blázquez, a Asociación 
Fervedoiro reclama Xohán Xesús González. Xavier Queipo 
aposta pola terna de Lois Pereiro, Fiz Vergara Vilariño e Eusbio 
Lorenzo Baleirón. Canda a estes nomes, soa como cada ano o 
de Carvalho Calero, e no debate que se abriu en Vieiros 
apuntan aínda outros nomes coma Ernesto Guerra da Cal ou 
Jenaro Marinhas del Valle. Mañá sairemos de dúbidas. 

Máis información en Vieiros, en Galicia Hoxe, en Faro de Vigo; 
e nos nosos arquivos
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Nomes que soan 

Lois Pereiro, Xosé María Álvarez 
Blázquez ou Carvalho Calero son algúns 
dos nomes que se barallan para o 
vindeiro Día das Letras 

Cando faltan dúas semanas para que a Real Academia decida 
nunha xuntanza a quen se lle dedicará o Día das Letras de 
2008, comezan a soar nomes de candidatos á homenaxe. 
"Galicia Hoxe" é un dos medios que máis afonda nesta 
quiniela, e apunta como destacados Lois Pereiro, Xosé María 
Álvarez Blázquez ou o sempre adiado Ricardo Carvalho Calero. 
Valentín Paz Andrade ou Antonio Fernández Morales, autor do 
segundo libro que se publicou en galego, son outras das 
propostas que recolle o xornal. 

Máis información en Galicia Hoxe, e nos nosos arquivos
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Resultados de "alvarez blazquez" na sección  

Autores de libros

Emilio Álvarez 
Blázquez 

Libros

Xesús Alonso 
Montero
Poesía galega 
completa e textos en 
prosa

Resultados do 11 ó 19 de aproximadamente 19  Anterior  1 2  

 Resultados da busca "alvarez blazquez" por seccions 
 Arte 1  Historia 2  Lingua 1 
 Literatura 9  Medio Ambiente 1  Sociedade 5 

21 de decembro de 2004

A familia Álvarez leva máis dun século deixando a marca do 
seu apelido na cultura do país
Son milleiros as xuntanzas familiares que de se producen nestas datas de Nadal. Mais, ¿como 
sería unha destas reunións se a maior parte dos membros da familia fosen escritores, artistas 
ou recoñecidos membros da cultura do país? A familia Álvarez leva desde hai máis dun século 
deixando a súa pegada na configuración da cultura e da sociedade galega, achegando un bo 
feixe de nomes ás nosas enciclopedias. Entre os máis recentes, os irmáns Cáccamo.

16 de xullo de 2003

Xaquín Lorenzo, Xocas, será o homenaxeado no Día das 
Letras Galegas 2004 polo seu traballo etnográfico
Desde neno, aprendeu polo seu pai o gusto polos costumes, por buscar entre os restos para 
descubrir como vivía e, deste xeito saber como era a xente. Foi un especialista no estudio da 
casa, do carro e dos oficios. E todo ese gusto polo que se chama cultura material fíxoo 
merecedor en vida dunha morea de premios. Agora, cando se cumpren once anos do seu 
pasamento, a Real Academia Galega quítalle o po á súa memoria outorgándolle o día grande 
de Galicia no 2004. O Día das Letras Galegas. O seu nome: Xaquín Lorenzo (Ourense, 1907- 
Lobeira, 1989), "O Xocas".
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17 de xuño de 2003

Catro asociacións da Ulloa pídenlle á RAG que teñan en conta 
a Lorenzo Varela para o Día das Letras Galegas
Cando se cumpre un mes da celebración do último día das Letras Galegas continúan 
aparecendo máis nomes na lista de posibles homenaxeados para a edición do ano que vén. 
Florencio Delgado Gurriarán, Manuel Lugrís Freire ou Álvarez Blázquez son algúns dos nomes 
dos que xa se falou. O último en incorporarse á lista é Lorenzo Varela. Catro asociacións da 
Ulloa acaban de remitirlle á Real Academia Galega un escrito para que teñan en conta os seu 
méritos, a súa importancia social e cultural no exilio, así como ser traductor de Baudelaire e 
autor de “Lonxe”. A ultima palabra teráa a RAG no plenario que celebrará nos primeiros días 
de xullo, no que tamén abordará a normativa da concordia. 

Máis información sobre a candidatura de Lorenzo Varela en La Voz de Galicia e sobre o 
proceso para escoller o homenaxeado no Día das Letras Galegas no noso tema do día 

6 de xuño de 2003

Arqueólogos descobren no Monte Facho de Cangas o 
primeiro santuario de peregrinación de Galicia
É un precipicio sobre o Océano, fronte ás Illas Atlánticas, no Hío (Cangas do Morrazo). No 
alto do Monte Facho os arqueólogos José Suárez e Thomas Schattner descubriron o santuario 
de peregrinación máis antigo de Galicia. Máis de cen altares romanos dos séculos III e IV 
chantados no cumio do monte honraban unha enigmática deidade galaica chamada Bero 
Breo. É o primeiro lugar sagrado deste tipo que se atopa na Península, co que só existen 
paralelismos noutros puntos da costa atlántica europea. A primeira campaña de escavacións 
acaba de rematar. 

27 de febreiro de 2003

Varias zonas urbanas recuperan os seus entroidos 
particulares logo da decadencia propiciada polo franquismo
É coñecida a represión que durante o franquismo sufriu unha festa tan tradicional e 
actualmente tan de moda coma o entroido. Aínda que hai xa tempo que estes festexos se 
celebran abertamente, non hai ano en que non se coñezan novas iniciativas para recuperalas 
nalgún punto do país. En moitas ocasións estas reinvencións do entroido danse desde zonas 
urbanas; os casos de Pontevedra, a festa da Pita en Ourense ou o Escabicheiro do barrio 
vigués de Teis son só exemplos. 

31 de maio de 2002

As academias do Estado discuten o emprego correcto dos 
nomes de lugar
A Real Academia Galega (RAG) continúa o seu traballo sobre os nomes dos lugares. Se onte 
coñecíamos a súa implicación no proxecto Toponimia de Galicia, hoxe sabemos que a 
Academia está a traballar coas súas homólogas de todo o Estado para fixar unha normativa 
que regule o emprego dos topónimos nas diferentes linguas oficiais. O presidente da RAG, 
Xosé Ramón Barreiro, explicou onte este proxecto ós medios. 

17 de decembro de 2001

A asociación Alexandre Bóveda e a librería Follas Novas 
cumpren anos
A agrupación Cultural Alexandre Bóveda celebra o seu vintecinco aniversario cun festival de 
poesía, humor, música e teatro que se celebrará o día vintedous na Coruña. Mentres, un local 
que se ten convertido nun clásico da nosa cultura, a librería Follas Novas, fai estes día trinta 
anos e celébrao coa publicación dunha escolma poética dentro da súa colección "Libros da 
Frouma".
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4 de maio de 2001

Entrevista a Darío Xohan Cabana
Darío Xohán Cabana: un narrador, poeta e traductor destacado que leva xa algún tempo sen 
publicar nada novo. Dous premios Xerais e un premio Cidade de Lugo en narrativa. Dous 
premios Cidade de Ourense, dous Celso Emilio Ferreiro e un Martín Códax en poesía. O 
premio Otero Pedrayo e a Medalla de Ouro da Cidade de Florencia pola súa traducción de "A 
divina comedia" de Dante ao galego. Son mostras da súa calidade. As súas obras, cheas de 
sentido do humor e plenamente integradas na tradición literaria galega, amosan un mundo 
en que aínda a maxia, a utopía, é posible. Afastado dos círculos culturais máis coñecidos, 
Darío non é unha estrela da literatura. Trátase dun home afable e curioso, esguío e calmo, co 
que dá gusto falar. E falamos.

12 de febreiro de 2001

"Escolma familiar" recolle as obras de catro xeracións da 
familia Álvarez
Emilio Álvarez Giménez, Xerardo Álvarez Limeses, os irmáns Xosé María e Emilio Álvarez 
Blázquez e Xosé María Álvarez Cáccamo son os autores que aparecen en "Escolma de 
familia", a antoloxía que ven de publicar Xerais sobre a saga familiar máis importante da 
literatura galega.
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Tiempo Libre

Literatura > Novela y Narrativa Gallega

ESCOLMA DE FAMILIA. CEN ANOS DE POESÍA
Álvarez Giménez, Emilio; Álvarez Limeses, Xerardo; Álvarez Blázquez, Xosé 
María; Álvarez Blázquez, Emilio; Álvarez Cáccamo, Xosé María; Álvarez 
Cáccamo, Alfonso; Álvarez Cáccamo, Celso; Álvarez Negrei (EDICIONES 
XERAIS)
Precio:12,95 € ($17,54)
ISBN: 8483025043. ISBN-13: 9788483025048

184 p. : il. ; 21x13 cm. 1ª edición
Título sin existencias Ver libros relacionados

Este é un libro peculiar: unha escolma da obra poética da dinastía dos Álvarez. Unha familia que, ao longo dos últimos cen 
anos, vén desenvolvendo un traballo literario que a converten, na familia literaria de noso por excelencia.
Cando no 1857 Emilio Álvarez Giménez chegou a Pontevedra non puido sospeitar que, a partir do seu casamento con Amalia 
Limeses Iglesias, había instaurar unha longa e prolífica descendencia de escritores e, de persoas comprometidas coa entidade 
e a cultura de Galicia, producíndose un caso inusitado en calquera literatura: que poidamos comprobar, a través da sucesión 
dos compoñentes dunha mesma familia, a maior parte dos cambios estéticos que se foron producindo ao longo dun século. 
Como tamén o é o feito de que os distintos movementos vaian sucedéndose na presente escolma sen que, malia tratarse de 
voces e tempos distintos, deixe de producirse en ningún momento unha certa conexión de coincidencia con respecto a certos 
temas e actitudes.
Escolma de familia recolle, unha antoloxía da obra poética de tódolos membros desta dinastía desde Emilio Álvarez Giménez 
(1830- 1911), autor do poemario Humildes; do seu fillo, Xerardo Álvarez Limeses (1871-1940), autor dos poemarios 
Margaritas, Versos Morales e Antre dous séculos, a primeira das obras en lingua galega desta dinastía; dos sobriños deste, 
Emilio Álavrez Blázquez (1919-1988), autor de Poemas de ti e de min, Romance del peón caminero e O tempo desancorado. 
Poemas para María Blázquez, a Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985), seguramente a figura senlleira desta dinastía, autor 
dunha longa obra poética, fundador de Edicións Monterrei e Edicións Castrelos, que deixou a súa pegada en poemarios hoxe 
emblemáticos na lírica de noso como Roseira do teu mencer ou Canle segredo. Escolma de familia recolle as achádegas dos 
membros máis recentes da dinastía: Emilio Álvarez Negreira e dos irmás Álvarez Cáccamo, fillos de Xosé María Álvarez 
Blázquez, Xosé María, Alfonso e Celso.

Títulos relacionados con Escolma de familia. Cen anos de poesía:

POESÍA EN GALLEGO COMPLETA
Álvaro Cunqueiro.
288 páginas.

Precio: 10 € ($13,55)

*Para península. Tiempo estimado para días laborables
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