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Lembramos que neste días 
se celebra o Día Interna-
cional da Infancia, que foi 
instituído pola Asemblea 
Xeral das Nacións Unidas 
no ano 1956 para consa-
gralo á fraternidade e á 
comprensión de todos ne-
nos e as nenas do mundo 
enteiro. Celébrase o día 
20 de novembro porque 
esta foi a data na que se 
aprobou a Declaración so-
bre os Dereitos dos Nenos 
en 1959 e, posteriormen-
te, a Convención sobre os 
Dereitos do Neno no ano 
1989. eLos
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X Premio de Ilustración e 
Narración Infantil e Xuve-
nil Pura e Dora Vázquez. É 
hoxe a nosa protagonista 
a escritora nobel ourensá 
Ángela Fernández Rey, ga-
ñadora da X edición des-
te premio na modalidade 
de Narración co relato Por 
que está triste Miañas? A 
obra será publicada des-
pois de que se resolva o 
premio da modalidade de 
ilustración. Esta convoca-
toria está aberta ata o 20 
de decembro e ten unha 
dotación de 1.500 euros. 
Os traballos que se pre-

senten teñen que ser inédi-
tos e orixinais e responder, 
de forma artística e equili-
brada, ao contido do texto 
literario gañador, que o xu-
rado distinguiu por fomen-
tar valores como o sentido 
do compañeirismo, da ami-
zade e solidariedade entre 
a infancia. Os concursantes 
terán que presentar non 
menos de dez ilustracións 
e solicitar á Deputación 
Provincial de Ourense o 
texto da obra gañadora na 
modalidade literaria, que 
se lles remitirá por correo 
electrónico. eLos

Avaricia nun xogo de dados
Miro Villar cuestiona no conto rimado ‘Rebelión na charca’ 
as consecuencias derivadas de actuar movidos pola codicia

O polifacético Miro Villar 
(nome literario de Arximi-
ro Villar González, nacido 
na localidade coruñesa de 
Cee no ano 1965), profesor 
de lingua e literatura gale-
gas, poeta, narrador, tradu-
tor, ensaísta e colaborador 
xornalístico, ademais de es-
cribir para o público adulto, 
tense achegado ao lectora-
do de calquera idade a tra-
vés de contos e relatos de 
rimas consonantes. 

Usou como estratexia 
os premios literarios para 
conseguir ver publicadas 
e valoradas varias das súas 
obras, como fixo no comezo 
da súa produción ao conco-
rrer ao XXIX Concurso Na-
cional de Contos Infantís “O 
Facho” 1998, que mereceu 
por Carlota Carlota, a mar-
mota que non podía durmir 
(editada por Edicións Xe-
rais no ano 2000). 

Este conto rimado con-
verteuse na primeira 
entrega da serie, ata a ac-
tualidade triloxía, prota-
gonizada pola marmota 
Carlota e publicada na co-
lección “Merliño” con ilus-
tracións de Luis Castro 
Enjamio, á que seguiron 
Carlota e a bota perdida (pu-
blicada no ano 2002) e Car-
lota e a gaivota patiamarela 
(2006). 

Tras merecer o V Pre-
mio de Literatura Infan-
til e Xuvenil “Pura e Dora 
Vázquez”, viu a luz a súa 
primeira obra para o lecto-
rado mozo: O nariz de Fiz 
(Deputación Provincial de 
Ourense, 2008), un novo 
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conto rimado que ilustrou 
Lola Lorente onde un na-
rrador omnisciente anun-
cia o argumento de cada 
capítulo en catro versos 
iniciais con estrutura con-
soante AABB. 

Nesta obra Villar esta-
blece unha simbólica inter-
textualidade con historias 
bíblicas e da transmisión 
oral, coa farsa valleincla-
niana La cabeza del dragón 
(1909, 1914), con Marcial 
Valladares e co personaxe 
de Rompetechos, creado 
por Ibáñez.

No ano 2011 apareceu 
en edición exenta “Noel, o 
verme rico da verea”, un 
conto en quintetos ende-
casílabos publicado no vo-
lume colectivo Contos de 

vermes, libros, princesas e 
parrulos (Xunta de Galicia, 
2006), ilustrado por Víctor 
Rivas. Múdase o título para 
incidir na crítica da actitu-
de do protagonista, A cobi-
za do verme Noel (Editorial 
Galaxia), e o texto gaña lu-
dismo coas ilustracións de 
Marta Álvarez Miguéns. 

ruptura da armonía. 
As actitudes nacidas da co-
biza tamén orixinan a rup-
tura da armonía no conto 
que nos ocupa, Rebelión 
na charca (Sotelo Blanco, 
2012), publicado en forma-
to álbum. Villar escribeo 
en quintetos endecasíla-
bos, cun léxico moi sonoro 
e visual, que se plasma nas 
ilustracións figurativas de 
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tons fríos realizadas a lapis 
e retocadas dixitalmente 
por Ana Santiso. 

Este conto é unha boa 
mostra das características 
da poética de Villar, quen 
aposta por un léxico que 
conecta co lectorado de dis-
tintas idades por medio da 
súa sonoridade, cadencia e 
reiteración de estruturas 
oracionais; escolle perso-
naxes propios da transmi-
sión oral sobre os que 
aplica un uso ideolóxico 
para achegalos á realidade 
cotiá que recoñece o lector; 
narra historias verosímiles 
que agochan ensinanzas e 
dialoga intertextualmen-
te con autores de distintos 
sistemas literarios. 
caracocha4@hotmail.com 

Cuberta do libro ‘Rebelión 
na charca’ e o seu autor, o 
escritor Miro Villar, nome 
literario de Arximiro Villar 
González

Contos e relatos de pandas infantís. Neste perío-
do veuse incrementado o número de contos e rela-
tos de pandas infantís debido aos diferentes títulos 
das series realizadas por Pepe Carreiro (Vigo, 1954) 
e protagonizadas polos irmáns Bolechas quen, sen 
dúbida, se converteron nun dos fenómenos literarios 
con máis repercusión na sociedade galega. As aven-
turas de Carlos, Loli, Pili, Braulio, Sonia, Tatá e o can 
Chispa iniciáronse no ano 2000 coa serie homónima 
ao apelido da familia protagonista, editada por Edi-
cións A Nosa Terra, á que axiña lle seguiron outras, 
nalgúns casos de carácter máis didáctico ca literario, 
na que os Bolechas van vivindo outras aventuras e 
descubrindo novas realidades, obxectos, lugares ga-
legos etc. 

É o caso dos títulos incluídos en Os Bolechas queren 
saber... (2002), nos que descobren como se fai un li-
bro, como se fan os debuxos animados ou como afo-
rrar auga; Os Bolechas van de viaxe (2003), nos que 
visitan diferentes vilas galegas e coñecen as súas fes-
tas, monumentos e historia, ou Os Bolechas descobren 
a natureza (2004), nos que coñecen as característi-
cas da flora e fauna galegas. Outros títulos serían os 
protagonizados polos detectives Brais, Uxía e o seu 
can, de María Reimóndez, publicados por Everest en 
2006. MARTA NeIRA RoDRÍGUeZ
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