
Galicia Verán 2010

Redes Escarlata

Formas de citación recomendadas

1 | Por referencia a esta publicación electrónica*
Redes escaRlata(2011 [2010]). “Galicia Verán 2010”. Galicia Hoxe. “Revista das

letras”: 837 (16 de setembro), 1-8. Reedición en poesiagalega.org. Arquivo

de poéticas contemporáneas na cultura.
<http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/1417>.

2 | Por referencia á publicación orixinal

RedesescaRlata(2010). “Galicia Verán 2010”. Galicia Hoxe. “Revista das letras”:
837 (16 de setembro), 1-8. 

© O copyright dos documentos publicados en poesiagalega.org pertence aos seus autores e/ou

editores orixinais.

*    Edición dispoñíbel desde o 11 de novembro de 2011 a partir dalgunha das tres vías se-

guintes: 1) arquivo facilitado polo autor/a ou editor/a, 2) documento existente en reposi-

torios institucionais de acceso público, 3) copia dixitalizada polo equipo de poesiagalega.org

coas autorizacións pertinentes cando así o demanda a lexislación sobre dereitos de autor. En re-

lación coa primeira alternativa, podería haber diferenzas, xurdidas xa durante o proceso de edi-

ción orixinal, entre este texto en pdf e o realmente publicado no seu día. O GAAP e o equipo do

proxecto agradecen a colaboración de autores e editores.



1  6   S  E  T  E  M  B R  O  D  O   2  0  1  0  -  N  Ú  M  E  R  O   8  3  7

Redes Escarlata



Galicia 
Verán 2010

Galicia Hoxe    16/09/10

2

presenza e con eles percorreron o país amosando 
outro xeito de enfrontarse ao feito da escrita e 
da palabra. Paralelamente, internáronse polos 
vieiros das accións poéticas, das cales Acción de 
ferreiro (Celanova, 29 de agosto do 2010) é a máis 
recente. Neste monográfico de verán de Revista das 
Letras, as Redes Escarlata presentan unha acción 
sobre papel arredor dos últimos meses de xestión 
política. O resultado, encadrado esteticamente na 
súa característica liña de combate, é unha visión 
descarnada sobre a realidade. Trátase, como eles 
subliñan, dunha “nova acción contra o silencio”.

As Redes Escarlata xurdiron no ano 2001 como “un 
grupo de persoas que, unidas por unha preocupación 
común aínda que plural relativa ao pensamento e ao 
estado da cultura, decidimos organizarnos e intervir 
como asociación socio-cultural asemblearia que 
aglutine a todos aqueles que compartan connosco 
unha visión crítica co abafante panorama que nos 
impón o presente”. Desde entón, este colectivo 
no que se integran escritores como Xabier Cordal, 
Chus Pato, Xosé Luís Méndez Ferrín, Anxo Angueira, 
Elvira Riveiro, Alberto Lema ou Darío Xohán Cabana, 
desenvolveu unha traxectoria baseada na acción 
pública e apoiou boa parte dos movementos sociais 
que xurdiron en Galicia ao longo destes anos. Os 
recitais marcaron unha vía importante da súa 
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Imaxes da última intervención das 
Redes Escarlata, titulada Acción 
de ferreiro e realizada en Celanova 
o pasado 29 de agosto. As fotos 
foron realizadas por Chus Pato. As 
fotografías e os textos incluídos no 
suplemento foron extraídos dos 
publicados en distintos medios de 
comunicación ao longo do verán
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“Nós non nos
dedicamos a

limitar a
información,

digamos que non
a promocionamos”

[Samuel Juárez,
conselleiro de Medio Rural]
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“O funcionamento 
dos nosos

dispositivos
foi óptimo”

[Alberto Núñez Feijóo,
presidente da Xunta]

Dous
brigadistas

mortos
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“Traballo para
devolverlle á

cultura galega
o aroma feminista”

[Roberto Varela,
conselleiro de Cultura]



Galicia Hoxe    16/09/10

7

“Elevar a presenza 
do galego é

o grande erro que 
se cometeu”

[Jesús Vázquez,
conselleiro de Educación]



Coordinación: A. R. López e M. Dopico.  Deseño: Signum. 
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