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Las siguientes páginas ofrecen musicogramas, en los que se asocia una 
canción con un libro. 























HOJAS Y VIENTO

La sección está dedicada a la creación literaria. En este número, se 
ofrecen algunas muesras de un taller de redacción. En este, los alumnos 

imaginaban un viaje estelar, como consecuencia de un planeta Tierra 
apocalíptico. 

























Abrimos esta sección para acoger entrevistas a 
personajes no solo de la literatura sino de cualquiera 
de las artes. Proponemos, entonces, encuentros con 

creadores de muy diverso signo.

ENTREVISTA A SUSO DE TORO

1. ¿Que debe ser para vostede a labor de escritor: unha profesión, unha 
vocación?
-Sen dúbida, unha vocación. E que ten que estar moi ancorada no fondo de 
un, ten que ser algo que verdadeiramente teña a ver coa túa natureza, 
senón un non será o bastante radical, afouto, para conseguir nada. A 
profesión ven despois. Profesión no mellor dos sentidos, isto é: humildade 
para aprender e estar sempre a buscar. E pode ser tamén profesión cando 
un pode vivir da dúa escrita, esa é tamén unha aventura. 

2. ¿Ó seu modo de ver, que perigos pode ter a adicación única a escritura, 
coa necesidade que supón vivir diso?
-Esa pregunta fixéronma moitas veces, sempre aquí na Galiza, pois noutros 
lugares e países iso parece o máis normal, que un poda vivir do seu labor 
creativo. Como viven moitos pintores, escultores, directores de cinema, 
actores...Paréceme unha pregunta incorrecta, na miña experiencia o perigo 
é non poderse adicar un á escritura, como me acontece agora. Pasei moitos 
anos escribindo en horas libres, iso non é bo nin para a profesión coa que 
gaña un o pan nin para a literatura. Mesmo tiven que pedir permisos sen 
soldo no traballo para poder dar cabo a algún libro. O problema da 
literatura en lingua galega non é morrer de fartura, que teñamos tanta 
abundancia que caiamos nos vicios e no pecado, case nunca ocorre, o 
problema é morrer de inanición. Vivir a literatura como profesión foime 
unha experiencia moi interesante, traballei a gusto, 



3. ¿Que autores coida que foron imprescindibles para formar o seu 
universo literario?
-Os narradores sudamericanos en lingua castelá ou portuguesa, como 
Juan Rulfo, Borges, Cortázar, Onetti, Clarice Lispector...E desde logo 
James Joyce, Samuel Beckett, William Faulkner...Na nosa lingua sempre 
estimei por riba de todo a elegancia minimalista dos contos de Castelao 
e a liberdade e a audacia da Rosalía. De Cunqueiro estimo case todo, o 
que ocorre é que entendo que o interese da súa obra, por ser de 
natureza poética, anda repartido entre aquí e aló, como “herba de aquí 
e acolá”. 

4. Algúns dos seus textos poden resultar incómodos para algún lector. ¿A 
literatura debe remover conciencias? ¿Debe ser combativa? ¿Arte pola 
arte ou literatura social (valla a disxuntiva)? 
-Algúns dos meus textos son incómodos, son consciente diso, como 
resulto eu propio incómodo na vida social. Simplemente é a miña 
maneira de ser, nin é un mérito nin un demérito literario, responde á 
natureza do autor. A arte pode ser de moitas maneiras porque ten 
moitas funcións, usualmente fainos ver a realidade doutra maneira e 
por iso nos desconcerta máis ou menos, depende do autor. 



5. Da súa ampla obra ensaística, ¿que textos son o maior reflexo de 
inquedanzas persoais?
-Pode que “Tic-Tac” e “Círculo” e, sobre cousa ningunha, o meu libro 
último, “Sete palabras”. 

6. ¿O estado debe amparar, soster, o mercado editorial, sempre, non 
soamente nos momentos de especial dificultade?
-Non o sei dicir así. O que si debe é garantir o acceso á cultura e á 
información de todas as persoas e, nese senso, debe apoiar á literatura e á 
lectura. A creación escrita é obra particular mais é un patrimonio de todos 
imprescindíbel.

7. Das múltiples facetas que a súa personalidade envolve, ¿cal cre que o 
define máis e por que: creador, ensaísta, crítico, innovador, combativo, 
innovador...?  -Como xa vou maior podo verme no espello e aceptar como 
son, teño un pouco de todo iso, son malo de reducir a un ou dous términos. 
Sempre quixen cambiar o que me viña dado por facelo máis xusto , no 
senso da xustiza, e máis axustado, no senso de ir co tempo que nos toca 
vivir. Comprendo ben que son molesto para quen entende a cultura dun 
modo institucional, non son do seu agrado; mais nin quero nin podo evitalo.



8. ¿Que libro quere escribir, pero está aínda agochado nas ideas dun 
caixón? -Deixei unha novela, “Chuvia”, cunhas vinte algo páxinas 
empezadas e teño no maxín unha obra teatral desde hai dous ou tres anos, 
mais a miña vida actual non me deixa tempo para apartarme de todo e 
encerrarme a escribila. 

9. ¿Que o decepciona da tarefa de escritor, se é que hai algo? -Da tarefa de 
escribir non me decepciona nada, é duro e mais tamén é un pracer cando 
sintes que conseguiches algo valioso. Cansa mais tamén dá forzas. Son 
fatigosas as tarefas de promover logo un libro e andar de aquí para alá 
promocionándoo, mais antes traballei noutras cousas e teño entendido que 
todos os oficios teñen incomodidades. 

10. Imaxine a un xove lector que se aproxima á súa obra. ¿Que libro lle 
recomendaría para comezar? -Depende dese lector, lectora, se ten que ser 
un único título diría que “A Sombra cazadora” ten os valores da narración, 
entretén e ademais trata de cousas profundas que me son moi queridas. 
Cando o escribín emocionoume.



Presentamos varios trabajos en los que se elaboran 
cómics, combinados con actividades de collage.

ALBA DIÉGUEZ



ANDREA FERNÁNDEZ



EMMA ÁLVAREZ



GABRIEL REVERÓN



IRIA LALÍN



MALENA VILA





MARÍA POL



OLIMPIA RIVERA





RUBÉN FERREIRO





NEREA GARCÍA





Cuadernos de creación literariayArt



k

R
E

A

L


