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Este curso estreamos unha nova canle de 
comunicación con tod@s vos: o blog da biblioteca; e 
(como non) a nosa primeira entrada foi para a nosa 
benquerida Rosalía de Castro de quen o curso pasado 
se conmemorou o 150 aniversario do nacemento.  Se 
entrades a axixar un pouquiño veredes o vídeo que lle 
adicamos o pasado curso cunha reinterpretación do 
seu poema “Roxiña cal sol dourado” a cargo dun 
grupo de pequen@s e bós actores, actrices e 
declamador@s deste cole. Non volo perdades!
Pero hai mais, “Entre píos anda o conto” fai unha 
reseña das actividades que ao longo deste curso 
dinamiza ou colabora na dinamización a nosa 
biblioteca (Magosto, álbumes ilustrados, exposición 
de trompos e lecturas de Nadal, Día da Paz, 
aniversarios da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, 
Ano do Greco, Día da Muller e Semana da Prensa con 
Sofía Casanova, e Día da Poesía) 
Especialmente divertida resultounos a entrada 
adicada ao Ano do Greco cos retratos e autorretratos 
de Grecos e Grecas que realizáchedes para decorar o 
noso Meco-Greco. Aquí vos queda unha pequena 
mostra da colección que integrará a “Galería 
Grequeando” e que de cara a Semana Santa 
inaugurarase no blog coa exposición dos vosos 
grecoretratos. Estades tod@s convidad@s!

E de xeito especialmente entrañable tentamos 
difundir a figura desa muller poeta, nai, intelectual na 
súa época, membro da Real Academia Galega e 
correspondente da Primeira e Segunda Guerra 

Mundiais e da Revolu-
ción Rusa que foi Sofía 
Casanova.  De Sofía 
d e i x á m o s v o s  u n h a 
maleta para que forades 
metendo nela as vosas 
cousas importantes da 
vida como ela fixo cando 
tivo que fuxir da guerra.
E así chegamos á, polo de 
a g o r a ,  d e r r a d e i r a 
entrada: “A poesía non 
me lía”, un pequeno 
proxecto de composición 
poética que traballamos 
no centro co galo do Día 
da Poesía, o pasado 21 de 
marzo. Ese día puidemos 
disfrutar na compaña da 
poeta Rosalía Morlán de 

quen a maioría d@s nos@s  mais cativ@s leron e 
traballaron algún poema e de Raúl Gómez Pato que 
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tamén veu ao noso centro últimamente. O resultado 
quedou recollido nun poemario que a Biblioteca 
Pública Ánxel Casal expuxo o día 21 (e algún mais), 
integrando as diversas actividades que alí se 
desenvolveron nesa data conformadas polo público 
en xeral e distintos colectivos. Tamén pasaría o noso 
poemario polo Pazo de Congresos e Exposicións na 
mostra de traballos realizados no Encontro de 
Bibliotecas Escolares PLAMBE deste curso. E, como 
non,  podedes tamén visionalo como “colección 
permanente” no noso blog.  Agardamos que 
disfrutedes da súa lectura e lembrade que...”Entre 
píos anda o conto”.
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