
Escritoras galegas actuais 



Marilar Aleixandre 
Nada en Madrid o 1 de maio de 1947, é escritora 

en lingua galega, tradutora, bióloga e académica 

de número da Real Academia Galega. 

Poesía 

Catálogo de velenos, 1999, Sociedade de Cultura 

Valle-Inclán. Foi traducida ao portugués.  

Desmentindo a primavera, 2003, Xerais. 

Abecedario das árbores, 2006, El Correo 

Gallego. 

Mudanzas, 2007, PEN Clube de Galicia.  

Desescribindo, 2016, Apiario. 

Narrativa 

Tránsito dos gramáticos, 1993, Edicións Xerais.  

Lobos nas illas, 1996, Edicións Xerais,  

A compañía clandestina de contrapublicidade, 

1998, Galaxia. 

Teoría do caos, 2001, Edicións Xerais,  

Unha presa de terra, 2001, Ir Indo, 

O coitelo en novembro, 2010, Edicións Xerais,  

As malas mulleres, 2021, Editorial Galaxia.  

Outras obras. 

Ten un abundante catálogo de literatura infantil e 

xuvenil, ensaios e obras colectivas. 



An Alfaya 

María de los Ángeles Alfaya Bernárdez, coñecida 
como An Alfaya, nada en Vigo en 1964.  
Realizou estudos de Maxisterio na Escola de 
Formación do Profesorado de Vigo e Criminoloxía na 
Universidade Complutense de Madrid.  
Ligada ao teatro, participou na fundación do Teatro 
Avento de Vigo.  
Traballou un tempo como actriz de dobraxe en galego 
na serie «Os Picapedra», onde poñía voz ao personaxe 
de Betty. 
  
 Narrativa 
Desventura (2003). 
Matei un home (2005). 
Areaquente (2009). 
Vía secundaria (2011). 
Muros de aire (2015).  
 
Outras obras 
  
Abundante narrativa xuvenil e obras colectivas. 



Rosa Aneiros 

Nada en Meirás (Valdoviño) en 1976. 
Licenciada en Ciencias da Comunicación pola 
Universidade de Santiago colaborou na Radio Galega, 
guionista de curtametraxes, impartiu docencia na 
universidade e é actualmente membro do Consello da 
Cultura Galega. 
Recibiu varios premios literarios. 
 
Narrativa 
• Eu de maior quero ser (1999). 
• Son Galega (2001).  
•  Corazóns amolecidos en salitre (2002).  
•  Resistencia (2002).  
• Veu visitarme o mar (2004).  
• Sol de inverno (2009).  
•  Ás de bolboreta (2009).  
•  Sibila (2021).  
 
Outras obras 
  
Abundante narrativa  infanto-xuvenil e obras 
colectivas. 



Xela Arias 

Nada en Lugo en 1962 e falecida en Vigo (2003). 
 Foi poeta, tradutora en varias linguas, editora e 
profesora de ensino secundario. 
No 2021 adicouselle o Día das Letras Galegas. 
 
Poesía 
• Denuncia do equilibrio (1986) 
• Lili sen pistolas (1986) (inédita) 
• Tigres coma cabalos (1990) 
• Darío a diario (1996) 
• Intempériome (2003) 
• Maldito lindo (inédita) 
• Xela Arias. Poesía reunida (2018) 
 
Outras obras 
  
Obras de narrativa, colectivas e numerosas traducións 
ao galego de múltiples linguas. 



Carmen Blanco 

Nada en Lugo en 1954, é unha escritora feminista autora 
de poesía, narrativa e ensaio. 
Participou dende os anos setenta no movemento de 
liberación das mulleres, e, como ensaísta, centrouse 
especialmente nas interrelacións de poder, muller, sexo, 
lugar, memoria, cultura, arte e literatura, temática na que 
afondou nun camiño libertario na súa obra ensaística e 
literaria. Centrouse tamén en literatura e cultura galegas, 
tendo colaborado, asemade, en numerosos libros 
colectivos, actas de congresos, revistas especializadas e 
xornais.  
 
Poesía 
• Estraña estranxeira (2004) 
• Un mundo de mulleres (2011) 
• Lobo amor (2011) 
 
Narrativa  
• Vermella con lobos (2004) 
• Atracción total (2008) 
 
Outras obras 
  
Moitísima obra de ensaio. Destacando entre as últimas 
un estudo sobre Carvalho Calero. 



Fina Casalderrey 

Nada en Xeve (Pontevedra) en 1951. 
 
Narrativa 
• A rosquilleira (2003) 
• Dúas letras (2012) 
 
Outras obras 
  
Moitísima obra narrativa infantil e xuvenil e obras 
colectivas. 



Yolanda Castaño 

Nada en Santiago de Compostela en 1977.  É poeta que 
tamén se dedica ao xornalismo e á televisión. 
 
Poesía 
• Elevar as pálpebras (1995) 
• Delicia (1988) 
• Vivimos no ciclo de Erofanías (1998) 
• Edénica (2000) 
• O libro da egoísta (2003) 
• Profundidade de campo (2009) 
• Erofanía (2009) 
• A segunda lingua (2014) 
• O puño e a letra. Antoloxía en cómic poético (2018) 
• Idioma de tinta. Lingua dell’inchiostro (2018) 
 
Outras obras 
  
Obras de narrativa xuvenil, colectivas e traducións. 



Cecilia F. Santomé 

Nada en San Simón da Costa (Vilalba) en 1984. 
 Licenciada en filoloxía francesa e xestora de contidos 
dixitais. 
 
Narrativa 
• Quérote. Eu tampouco 
• Unha rapaza de provincias 
 



Ledicia Costas 

Nada en Vigo en 1979.  
Licenciada en Dereito Económico pola Universidade 
de Vigo. Coordinadora da revista dixital Criaturas, 
dedicada a literatura infantil e xuvenil de Galicia. En 
2020 foi premio da Cultura Galega. 
 
Narrativa 
• Un animal chamado néboa 
• Infamia 
 
Outras obras 
  
Moitísimas obras de narrativa xuvenil como Unha 
estrela no vento, O corazón de Xúpiter, Xardín de 
inverno entre outras. 
A súa obra foi traducida a moitos idiomas. 



María Lado 

Nada en Cee en 1979.  É escritora e actriz. 
Titulada en Produción Audiovisual e Filoloxía Galega. 
Comezou a escribir no núcleo do Batallón Literario da 
Costa da Morte e participa, xunto a Lucía Aldao,  no 
proxecto poético-humorístico-musical chamado 
Aldaolado coa actuación previa de Santiago Auserón. 
 
Poesía 
• A primeira visión 
• Casa atlántica, casa cabaret 
• Berlín 
• Genoveva 
• Nove 
• Amantes 
• Oso, mamá, si? 
• Gramo Stendhal 
• Ninguén morreu de ler poesía (con Lucía Aldao) 

 
Outras obras 
  
Ten obras de narrativa infantil e xuvenil e numerosas 
traducións. 



Mercedes Leobalde 

Nada na Coruña en 1967. Licenciada en galego-
portugués. 
 
Poesía 
• Chamádeme Eva 

 
Narrativa 
 
• Funambulistas 



Inma López Silva 

Nada en Santiago de Compostela en 1978. Licenciada 
en filoloxía galega colabora habitualmente en revistas 
como Citania, Revista Galega de Teatro, Grial e Primer 
Acto. 
  
Narrativa 
• Rosas, corvos e cancións 
• Concubinas 
• Neve en abril 
• Non quero ser Doris Day 
• New York, New York 
• Memorias de cidades sen luz 
• Tinta 
• Aqueles días en que eramos tan malas 
• O libro da filla 
 
Outras obras 
  
Ten obra de ensaio (principalmente de temática 
teatral),  tradución e obras colectivas. 



Andrea Maceiras 

Nada na Coruña en 1987. Licenciada en filoloxía 
hispánica e galega pola Universidade da Coruña. 
Recibiu numerosos premios literarios. 
 
Narrativa infanto-xuvenil 
Numerosas obras sinalando algunhas como:  
• Proxecto bolboreta 
• Miña querida Sherezade 
• Volverás golfiño 
• Europa Express 
• O que sei do silencio 
• Conta nove estrelas 
• A folla azul 
 



María Marco 

Nada en Vigo en 1979. 
 
Narrativa 
• Coidadora (2021) 
 
 
Recibeu varios premios por esta obra. 



Marina Mayoral 

Nada en Mondoñedo en 1942. Ten obra tanto en 
galego como en castelán destacando a narrativa. 
Recibiu  numerosos premios literarios. 
 
Narrativa en galego 
• Contra morte e amor 
• O reloxio da torre 
• Unha árbore, un adeus 
• Chamábase Luis 
• A man de neve 
• Tristes armas 
• Querida amiga 
• Ao pé do magnolio 
• Case perfecto 
• Quen matou a Inmaculada de Silva? 
• O anxo de Eva 

 
 
Outras obras 
  
Varias obras de ensaio. 



Mª. Victoria Moreno 

Nada en Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1939 e 
finada en Pontevedra no 2005. Tradutora, 
conferenciante, mestra e escritora de literatura 
infantil e xuvenil. 
No 2018 foi protagonista do Día das Letras Galegas. 
 
Narrativa infanto-xuvenil 
• Mar adiante 
• A festa no faiado 
• A brétema 
• Leonardo e os fontaneiros 
• Anagnórise 
• O cataventos 
• O amor e as palabras 
entre outras. 

 
Outras obras 
  
Ten obras de ensaio, poesía e narrativa. 



Teresa Moure 

Nada en Monforte de Lemos en 1969. Doutora en 
Lingüística e docente nas facultades de Filosofía e 
Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. 
 
Narrativa 
• A xeira das árbores 
• Herba moura 
• Benquerida catástrofe 
• A intervención 
• Uma mãe tão punk 
• Ostrácia 
• Um elefante no armário 
 
Teatro 
• Unha primavera para Aldara 
• Cínicas 
  
Outras obras 
Numerosas obras de ensaio principalmente de 
lingüística. Tamén realizou poesía, tradución e obras 
colectivas. 



Olga Novo 

Nada en Vilarmao (A Pobra de Brollón) en 1975. 
Licenciada en filoloxía galega foi profesora de 
bacharelato. 
 
Poesía 
• A teta sobre o sol 
• Nós nus 
• A cousa vermella 
• Crater 
• Feliz idade 
 
Outras obras 
  
Realizou obras de ensaio principalmente relacionadas 
co mundo da poesía. 



Pilar Pallarés 

Nada en Culleredo en 1957, é unha poeta galega. 
Formou parte do colectivo de poetas De amor e 
desamor.  
 
Poesía 
• Entre Lusco e Fusco 
• Sétima soidade 
• Livro das devoracións 
• Poemas 
• Leopardo son 
• Tempo fósil 
 
Ensaio 
• Rosas na sombra (a poesía de Luís Pimentel) 
• Carvalho Calero (caderno didáctico) 

 
Ten múltiple obra colectiva con outros autores 
principalmente relacionada co ensaio e poemarios 
colectivos. 



Silvia Penas 

Nada en Vigo en 1980. Licenciada en filoloxía galega e 
profesora desta materia. Recibiu numerosos premios 
de poesía. 
 
Poesía 
• As uñas crecen 
• Diario de ladras, bailarinas, asasinas e flores 
• Fronteira paraíso 
 
Outras obras 
  
Obras colectivas con outros autores. 



Luz Pozo 

Nada en Ribadeo en 1922 e falecida na Coruña en 
2020, foi escritora, profesora (entre outros do IES 
Monelos) e crítica literaria. 
 
Poesía 
• O paxaro na boca 
• Concerto de outono 
• Códice Calixtino 
• Prometo a flor de loto 
• Vida secreta de Rosalía 
• Ribadeo, Ribadeo 
• Medea en Corinto 
• Memoria solar 
• Unha camelia 

 
Entre outras. 
 
Outras obras 
  
Ten obras de ensaio, antoloxía e obras colectivas. 



Mª Xosé Queizán 

Nada en Vigo en 1939, foi catedrática de lingua e 
literatura galega e figura relevante do movemento 
feminista.  
 
Narrativa 
• A orella no buraco 
• Amantia 
• A semellanza 
• Amor de tango 
• O solpor da cupletista 
• Ten o seu punto a fresca rosa 
• ¡Sentinela, alerta! 
• Meu pai vaite matar 
• A boneca de Blanco Amor 
• Son noxento 
 
Outras obras 
  
Obras de ensaio (principalmente en aspectos 
relacionados co feminismo) e poesía. 



María Reimóndez 
Nada en Lugo en 1975, doutora en tradución e interpretación pola 
Universidade de Vigo. Cultiva a narrativa, poesía, ensaio, teatro e 
tradución. 
Leva traballado en cooperación internacional desde o ano 1994 e foi 
fundadora da Asociación Galega de Tradución e Interpretación. 
 
Narrativa 
• O caderno de bitácora 
• O club da calceta 
• Pirata 
• En vías de extinción 
• Dende o conflito 
• A música dos seres vivos 
• A dúbida 
• A esencia da cidade 
• As cousas que non queremos oír 
• As estacións do lobo 
• Cobiza 
 
Poesía 
Entre outras:  
• Moda galega 
• Kleinigkeiten/cousiñas 



María Solar 

Nada en Santiago de Compostela en 1970,  é 
xornalista e escritora especializada principalmente en 
literatura xuvenil. Recibiu múltiples premios. 
 
Narrativa 
• As horas roubadas 
 
Literatura infanto-xuvenil  
Entre outras:  
• Boa sorte 
• O tempo do revés 
• O fillo do Pintamonas 
• Vou ter un irmán!!! 
• As meigas de lupa 
• Os nenos da variola 

 
Outras obras 
De ensaio, divulgación e colectivas. 

 



Dores Tembrás 

Nada en Bergodiño (Bergondo) en 1979, é unha poeta 
galega. Recibiu varios premios literarios. 
 
Poesía 
• O pouso do fume 
• Alentos ao vacío 
• Cronoloxía da urxencia 
• Auga a través 
 
Outras obras 
  
Obras de narrativa e  colectivas.  



Rexina Vega 

Nada en Vigo en 1966, é unha escritora e 
investigadora de literatura galega. 
 
Narrativa 
• Cardume 
• Dark Butterfly 
• Ninguén dorme 
• O estado intermedio 
 
Outras obras 
  
Obras de ensaio e colectiva. 



Luisa Villalta 

Nada na Coruña en 1957 e falecida na mesma cidade 
no 2004, foi escritora, filóloga e violinista.  
Colaborou en múltiples revistas culturais, seminarios, 
recitais poéticos e recibiu varios premios literarios. 
Autora teatral. 
 
Poesía 
• Música reservada 
• Ruído 
• Rota ao interior do ollo 
• Apresados sen presa 
• Estudo das sombras 
• Modulación de Orfeu 
• En concreto 
• Papagaio 

 
Teatro  
• Concerto para un home só 
• O representante 
• O paseo das esfinxes 
• As certezas de Ofelia 
• Os doce anos da guerra 
  
Ten obra narrativa, ensaio e obras colectivas. 



Antía Yáñez 

Nada en Burela en 1991, é unha escritora galega. 
Enxeñeira de camiños. Reside en Cecebre (Cambre), 
onde xestiona unha academia e fai obradoiros 
literarios para rapaces. 
Recibiu varios premios literarios. 
 
Narrativa 
• O misterio de Portomarín 
• Senlleiras 
• Be Water 
• Plan de rescate 
 
Outras obras 
  
• Entre Donas (obra colectiva) 



Iolanda Zúñiga 

Nada en Vigo en 1975, é mestra musical. Forma parte do 
grupo Murmel-bruxas. Na actualidade traballa nun 
restaurante vexetariano. Levou o premio de Xerais de 
novela no 2010 por Periferia. 
 
Narrativa 
• Vidas post-it 
• Periferia 
• Noites de safari. Manual sobre amantes desorientados 
• Natura 
 
Poesía 
•  Amor, amén 

 


