
MAR ADIANTE 
 

    O seu primeiro libro foi unha obra pioneira 
entre o público infantil.  Mar adiante (1973) 
estaba ilustrado nas páxinas interiores pola 
propia autora e foi a súa primeira obra en 
lingua galega. 

    Dende aquela, asinou para sempre o seu 
compromiso coa lingua e cos nen@s de 
Galicia: “Só escribo en galego, só escribo 
para nenos". 

   Mar adiante conta a historia dun 
barquiño, o Arroás, convertido nunha escola 
onde aprender as cousas importantes da 
vida. A gran novidade deste libro é que 
aparecen rapazas como protagonistas. 
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MARÍA VICTORIA 
MORENO 

 
A escritora María Victoria Moreno 

Márquez, filla de militar e de mestra, naceu 
en Valencia de Alcántara (Cáceres) o 1 de 
maio de 1939 e tivo tres irmáns. 
   Estudou o bacharelato en Barcelona, onde  
aprendeu catalán e francés, e alí  descubriu 
a literatura lendo por primeira vez os 
famosos Quixote ou O principiño, obras 
que se converteron nas súas favoritas. 
Despois estudiou Filoloxía Románica na 
Universidade de Madrid. 
   Con 22 anos trasladouse a Galicia para dar 
clases de Lingua Española en institutos de 
Lugo, Sanxenxo e Pontevedra. 
 
   Nesa época adquire un compromiso forte 
co noso idioma e, en 1972, comeza a 
impartir cursos de galego para adultos en 
diferentes vilas galegas. Como consecuencia 
dese interese pola lingua galega e de dar un 
curso de galego en Ourense, a Policía 
retiroulle no ano 1974 o seu pasaporte. 
   Foi sempre unha gran defensora do 
galego, idioma no que escribiu a gran 
maioría da súa obra literaria a pesares de 
non ser galega de nacemento.  
  Chegou a ser a responsable da colección 
Árbore da Editorial Galaxia, dedicada á 
publicación de libros dirixidos ao público 
infantil e xuvenil. 
    María Victoria Moreno morreu no ano 
2005, aos 66 anos, en Pontevedra. 
 
   A Real Academia Galega dedícalle este ano 
o Día das Letras Galegas polo seu firme 
compromiso na defensa da lingua galega e 
por escribir tantos libros na nosa lingua. 
 

 

================    
OBRAS  

 
 

- «Mar Adiante» (1973) 

- «O cataventos» (1975) 

- «A brétema» (1985) 

- «A festa no faiado» (1986) 

- «Anagnórise» (1988, o seu libro      

máis importante) 

-  «Leonardo e os fontaneiros»  

- «Querida avoa» (1993) 

- «Un cachiño de bica?» (1994) 

- «E haberá tirón de orellas?»  

- «Guedellas de seda e liño» 

- «Eu conto, ti cantas…» (2005, o 

seu derradeiro libro) 

 … Entre outras moitas obras…. 

 “Se tivese que elixir entre ser escritora 
e profesora, quedaría sen dubidalo co 

segundo” 

 

“A miña relación con Galicia e a miña 
opción pola súa lingua é simplemente 

unha historia de amor” 
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