
A partir do mes de abril na programación especial polo décimo aniver-
sario da Biblioteca de Galicia tomarán o protagonismo algúns dos na-
rradores máis destacados das nosas letras. 

A Biblioteca de Galicia convidará a dez dos nosos autores máis repre-
sentativos para que compartan co público asistente as súas experien-
cias en torno a unha obra senlleira da literatura galega. O obxectivo 
non será que falen da súa propia obra, senón dalgún título da nosa lite-
ratura, seleccionado por eles mesmos, que lles marcara na súa traxec-
toria como lectores e, sobre todo, como creadores de literatura. 

O Auditorio Neira Vilas da Biblioteca de Galicia será o escenario para 
poder coñecer as influencias literarias dalgúns dos nosos autores máis 
lidos actualmente. Nesta experiencia estarán acompañados por per-
soas relevantes da nosa cultura coas que artellarán unha conversa se-
guro que única e sorprendente. Os cinco primeiros escritores do ciclo 
«10 anos, 10 autores, 10 libros» poderanse escoitar na BdG en venres 
alternos dos meses de abril, xuño e xullo. 

Nos meses de setembro e outubro volverán as sesións de «10 anos, 10 
autores, 10 libros», con cinco novos autores que anunciaremos proxi-
mamente.

Esta proposta de actividades está inicialmente deseñada para que se poidan desenvolver de xeito presencial, 
pero debido á situación de crise sanitaria que estamos a vivir provocada pola COVID-19, tanto a súa presencialidade como as 

datas estimadas para  o seu desenvolvemento, pódense ver alteradas polas medidas que determinen as autoridades sanitarias 
competentes en función da situación epidemiolóxica. Para garantir o seu desenvolvemento, a BdG organizará todos 

estes actos co respaldo da tecnoloxía para poder ofrecelos online.

ABRIL 9
19:00 horas

Arantza Portabales

*
ABRIL 23
19:00 horas

Ledicia Costas

*
XUÑO 4
19:00 horas

Domingo Villar

*
XUÑO 18
19:00 horas

María Solar

*
XULLO 2
19:00 horas

María Canosa

Lugar: Auditorio do Edificio do Arquivo e Biblioteca de Galicia
27 prazas | Entradas de balde previa inscrición na web da Cidade da Cultura 

Os cinco eventos retransmitiranse en streaming na canle de Youtube da Cidade da Cultura.


