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QUEM SOU EU

Noticias de don Xosé María

MANUEL BRAGADO

Varias noticias moi recentes sobre don Xosé María

VISUALIZAR MEU PERFIL COMPLETO

VIGO, GALICIA, SPAIN

Álvarez Blázquez e a celebración da homenaxe
nacional no 17 de maio que merecen ser reseñadas:
ACHEGAS ÚLTIMAS
l

O seu fillo Celso puxo andar un espazo web

Salvar as palabras

completísimo dedicado a XMAB, que inclúe

Os libros de mañá

árbore xenealóxica, noticias e artigos na

Triste Museo do Mar

Internet, gravacións sonoras, álbum fotográfico (esencial) e

Sobre o futuro da cultura escrita

bibliografía recente, ademais da edición de "Queixas", o seu
primeiro poema en galego. Un lugar na rede imprescindible
que rcomendo moi vivamente.
l

Apareceu o libro de Clodio González Pérez, Xosé María
Álavrez Blázquez. 1915-1985, editado por Toxosoutos.

l

"Il club della calzetta"
Noticias de don Xosé María
Instituto Rosalía de Castro
Dominio público

En Xerais apareceron estes primeiros días de xaneiro as novas

Hemorraxia do mar

edicións de Poesía galega completa e de Roseira do teu

Un ano para a lectura

mencer ilustrada por Manuel Uhía, incluíndo un epílogo
biográfico de Darío Xohán Cabana e dirixido a público infantil.
l

O vindeiro sábado, 26 de xaneiro, organizado pola Real
Academia Galega e o Concello de Vigo terá lugar ás 20:30
horas, no edificio da Antiga Reitoría a presentación da edición
do dicurso de ingreso de XMAB na Academia Galega, correndo
a lectura do mesmo a cargo de Xosé María Álvarez Cáccamo e
a contestación por Fermín Bouza Álvarez.
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O ano de don Xosé María
No artigo da semana abordo por segunda
vez a figura de don Xosé María Álvarez
Blázquez, nesta volta na súa relación con
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