
Letras Galegas 2020: Unha ponte sobre o Atlántico 
Homenaxeando a Carballo Calero dende a diáspora 
 
Artistas galegos e representantes do mundo da cultura en EEUU únense na diáspora 
neoiorquina para festexar o Dia das Letras Galegas. 
Nove artistas, poetas, músicos e xestores culturais, danse a man nunha aperta 
trasantlántica que une os creadores da diaspora norteamericana cos da escena galega, 
nun intercambio artistico e cultural co poeta Carballo Calero como eixo central. 
 
Así, a figura deste literato humanista que celebra este ano 2020 o Día das Letras 
Galegas, convertese no vehículo perfecto para intercambiar obra e experiencia, nunha 
homenaxe que se estende da Galicia para o mundo, mostrando as distintas formas 
creativas que a nosa lingua e os nosos creadores poden adoitar mais ala das nosas 
fronteiras. 
 
Organizado polo Festival Kerouac dende Nova York, co apoio da Consellería de Política 
Lingüística da Xunta de Galicía, nunha iniciativa da promoción da nosa lingua e cultura 
e mostra de apoio e cercanía ao pobo galego, que se comunica dun continente a outro 
a través da poesía e os seus poetas. 
 
Artistas dende Nova York 
 
A pianista e activista cultural Isabel Pérez Dobarro, persoa de referencia cando falamos 
de artistas galegos fora do país, xa homenaxeou a Rosalía de Castro e Maruja Mallo 
nos seus concertos. Colaboradora habitual de Carlos Núñez, traballa para Nacións 
Unidas e é un exemplo de loita para reivindicar o papel da muller galega na cultura 
ademais dunha excelsa pianista e compositora. 
 
Manuel Mayo emigrou a Nova York a finais dos anos 70. O seu amor pola cultura e a 
música levouno a formar parte do coro de Casa Galicia NY e a ser responsable durante 
moitos anos da sección de cultura do centro galego en Queens, un dos espazos de 
referencia dos galegos na emigración, punto de reunión e difusión da nosa cultura na 
cidade de Nova Iorque. 
 
María Medin Doce cursa un doutorado en lenguas hispánicas na Universidade de Stony 
brook, no estado de Nova Iorque. É colaboradora da revista de poesía e ensaio 
América Invertida, que se edita dende EEUU para todo o mundo, en galego, inglés e 
castelán. Esta poeta de A Coruña é unha das novas voces poéticas galegas na diáspora. 
 
O vigués Yago Vázquez graduouse fai máis de dez anos na New Jazz School de 
Manhattan e agora é un dos pianistas de jazz máis solicitados da cidade. Tocaba cada 
sábado no mítico club Fat Cat do West Village, e colaborou en discos de jazz tocando o 
carón dos grandes do jazz actual americano, ademais de dar clase a unha nova 
xeración de músicos do jazz. 
 
Artistas dende Galicia 
 



Na escena galega actual, eliximos artistas e poetas que teñan unha relación coa cidade 
de Nova Iorque. Chisco Naval, por exemplo, coa sua obra publicada por unha das 
editoriais neoiorquinas mais importantes Artepoética Press, Malvares de Moscoso pola 
suas actuacións no Nuyorican Poets Café ou no Bowery Poetry Club, ademias da sua 
continua colaboración con músicos da cidade como Bonafide Rojas, e Francisco Castro 
por ter sido invitado polo Centro King Juan Carlos, en colaboracion coa gaiteira Cristina 
Pato e polo Instituto Cervantes no Festival Kerouac 
Fatima Delgado entra nesta selección pola carácter bilingüe do seu derradeiro 
poemario, Ouvido, fortemente influido polos poetas neoiorquinos da Xeracion Beat. 
 
Eles catro seran o amarre na terra, a voz na casa, a morriña personificada no poeta que 
queda e que tamen bota de menos o non estar lonxe. 
E nese botar de menos, ese mirar cara o mar dos galegos, está a conexión coa cidade 
de Nova Iorque, no mesmo paralelo que Galicia, e destino temporal para o salto a 
outras latitudes en moitas ocasións da emigración da posguerra 
Dende a cidade da señora da liberdade os galegos alzan a voz coa ocasión do Dia das 
Nosas Letras. A diaspora brila ben acompañada  
cos nosos artistas na nosa lingua enviando unha poderosa mensaxe de ánimo e unión 
Non estades sos, agora mais que nunca a cultura e a identidade móstranse 
 
Os novos territorios da cultura 
 
O poeta e performer vigués afincado en Nova York, Marcos de la Fuente, dirixe e 
conduce este evento dixital, que se desenrola na plataforma Zoom, e que será 
retransmitido por Facebook Live e Youtube Live.  
Son momentos de procurar novos territorios para o encontro dos artistas e o 
desenrolo da sua actividade cultural. Novos espazos que descubran e animen o publico 
a consumir a cultura dun xeito diferente, e necesario nestes momentos de 
distanciamento social. Mais alo de mostrar o seu traballo e de por no mapa os 
creadores da diaspora, este evento sirve para conectar os artistas que están fóra coa 
nosa terra, ensinando co exemplo que a cultura non para, animando o sentir xeral dos 
artistas, que ven con incertidume o seu futuro, e instalando as formas futuras do que 
vai ser a relación da sociedade co cultura, tan necesaria como as veces ninguneada. 
 
Desenrolo da actividade 
 
Cada un dos poetas lerá un poema a elixir de Carballo Calero. Despois lerá ou 
interpretará un poema propio, influído ou non polo autor homenaxeado deste ano. 
Os músicos tocarán dúas pezas do seu repertorio, relacionadas con Galicia e co autor. 
As intervención serán en total de 8 minutos por artista, e serán presentadas e 
conducidas polo poeta Marcos de la Fuente, para un total de 90 minutos de duración. 
Así, logramos a promoción da cultura galega en EEUU, promoción e conexión dos 
distintos artistas participantes, creación dun mapa dos artistas galegos na diáspora, 
motivación para o traballo creativo conxunto nas dúas beiras do Atlántico, sentando as 
bases para futuras colaboracións e para o desenrolo da nosa lingua mais alá das nosas 
fronteiras e en cidades con presencia e tradición de comunidade galega. 
 



 
LETRAS GALEGAS 2020  
Conexión New York 
FACEBOOK LIVE 
Domingo 17 de maio 
12:00pm New York 
6:00pm Galicia 
 
 
Nova York 
Isabel Pérez Dobarro – Piano / clásica 
María Medín Doce – poesía / recital 
Manuel Mayo – poesía / lectura 
Yago Vazquez – Piano / jazz 
 
 
Galicia 
Francisco Fernandez Naval – poesía / recital 
Fátima Delgado – poesía / performance 
Malvares de Moscoso – poesía / hip hop 
Francisco Castro – poesía / recital 
 
dirixido e presentado por Marcos de la Fuente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


