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A Residencia Literaria da Cidade da 
Cultura é unha convocatoria enmarcada 
no programa de Residencias Artísticas 
do Gaiás—REGA 2022 e deseñada para o 
apoio e acompañamento de escritoras e 
escritores emerxentes e inéditos, baseado 
no intercambio de experiencias e a posta en 
común de coñecementos. É unha iniciativa 
especialmente concibida para mozas e mozos 
ata os 35 anos, pero aberta a aspirantes de 
todas as idades.

Unha das meirandes dificultades que 
afrontan as autoras e autores noveis é 
a soidade da creación, a falta de guía no 
proceso, o escepticismo ante o eloxio e a 
ausencia de crítica externa. A Residencia 
Literaria da Cidade da Cultura facilita 
ás persoas participantes a disección do 
proxecto literario propio ao tempo que lles 
invita a aprender da análise dos traballos 
das compañeiras e compañeiros. E moito 
máis ca iso: tamén da análise de lecturas 
relacionadas coa súa escrita, de charlas con 
autoras de primeiro nivel ou de intercambios 
con outras disciplinas artísticas.

Non menos importante, a Residencia 
Literaria axudará ao crecemento persoal 
compartindo tempo e espazo con persoas 
moi diferentes cunha paixón en común: a 
literatura. A residencia decorrerá do 4 ao 16 
de xullo de 2022 nun espazo anexo ao Museo 
Centro Gaiás e estará dirixida polo escritor 
e profesor de escritura creativa Javier Peña, 
que participará en todas as actividades coa 
persoas residentes. Nesta segunda edición 
contaremos tamén coa participación de dúas 
escritoras destacadas das letras galegas e 
españolas: Ledicia Costas e Marta Sanz.

A misión do director será a de coordinar 
e estimular os debates, mais o éxito da 
Residencia nacerá do compromiso activo das 
persoas participantes e da suma de voces. 
A Residencia Literaria da Cidade da Cultura 
é un espazo para a escritura e o talento; é 
un espazo para falar e crear, para escoitar e 
ser escoitado, para aprender e compartir; é 
un espazo para criticar e ser eloxiado, para 
eloxiar e ser criticado. Queres unirte?
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BIOGRAFÍAS

Ledicia 
Costas
Ledicia Costas 
naceu e vive 
en Vigo. Conta 

con vinte e un libros publicados 
en doce editoriais, xa que a súa 
obra foi traducida a linguas coma 
o coreano, o búlgaro, o persa ou o 
portugués, ademais do castelán. A 
publicación da súa primeira novela, 
escrita na adolescencia e titulada 
Unha estrela no vento, data do 
ano 2000. Dende entón recibiu 
importantes recoñecementos, 
coma o Premio Merlín de literatura 
infantil 2014 e o Premio Nacional 
de Literatura Infantil e Xuvenil 2015 
por Escarlatina, a cociñeira defunta. 
Esta obra para público infantil foi 
cualificada pola crítica coma unha 
obra “extraordinaria, humorística e 
rompedora, que destaca pola súa 
sinxela lectura, humor escalofriante 
e con grande habilidade para 
desmitificar o tema da morte”. 
Por Jules Verne e a vida secreta das 
mulleres planta mereceu o Premio 
Lazarillo de creación literaria de 
2015. En 2017 volveu gañar ese 
mesmo premio coa novela A balada 
dos unicornios, converténdose na 
única autora galega en lograr en 
dúas ocasións este galardón. En 
2019 publicou Infamia, novela cunha 
grande recepción entre o público 
adulto que vai pola 7ª edición e foi o 
libro máis lido nos clubes de lectura 
de Galicia da ESO no curso 2019-
2020. Recibiu o Premio da Cultura 
de Galicia de Creación Literaria no 
ano 2020 pola súa traxectoria. En 
2021 publicou Golpes de Luz, a súa 
segunda novela para adultos. 

Marta 
Sanz
Marta Sanz 
(Madrid, 1967) 
é doutora en 

Filoloxía e autora de novelas, 
contos, ensaios e poemas. Entre as 
súas novelas destacamos El frío, Los 
mejores tiempos (Premio Ojo Crítico 
de RNE en 2001), Susana y los viejos 
(finalista do premio Nadal 2006), 
La lección de anatomía, a triloxía 
do detective Arturo Zarco —Black, 
black, black, Un buen detective no 
se casa jamás e pequeñas mujeres 
rojas, premio Tenerife Noir 2020—, 
Daniela Astor y la caja negra 
(premios Tigre Juan, Cálamo-Otra 
mirada e Estado Crítico), Amor 
fou, Farándula (premio Herralde 
2016), Clavícula e a máis recente 
Parte de mí, que recolle en formato 
libro o diario que a escritora foi 
compartindo a través de Instagram 
no primeiro ano da pandemia. Ten 
participado con relatos en volumes 
colectivos e obtivo o premio Vargas 
Llosa-NH, ademais de publicar 
Retablo, un fermoso libro con dous 
relatos ilustrados por Fernando 
Vicente. O seu poemario Vintage 
foi Premio da Crítica de Madrid 
e a súa poesía completa será 
recollida en abril de 2022 baixo o 
título Corpórea. Destacan tamén 
os seus ensaios No tan incendiario, 
Monstruas y centauras, que recibe o 
premio CEGAL 2018 e Enciclopedia 
Secreta. É editora do Libro de la 
mujer fatal e de Tsunami, volumen 
colectivo de textos feministas. 
Ademais, colabora con El País, a 
cadena SER e é docente en Escuela 
de escritores. 

Javier 
Peña
Escritor, xornalista 
e profesor de 
escritura creativa, 

deuse a coñecer coa súa novela 
de debut, Infelices (Blackie Books, 
2019), que foi elixida entre as 
mellores do ano por críticos de 
medios de comunicación como a 
Cadena SER, RNE, La Voz de Galicia 
ou Zenda. No pasado mes de 
setembro publicou a súa segunda 
novela, Agnes (Blackie Books, 
2021), que tamén se coou entre 
as mellores obras de narrativa do 
ano para medios como Esquire 
ou Forbes. Creador e coordinador 
das dúas edicións do Obradoiro 
de Novela Cidade da Cultura, que 
se celebraron en 2019 e 2020, 
tamén deseñou o Taller de Novela 
Casa Blackie, que imparte en liña e 
celebra na actualidade a súa sétima 
edición. Así mesmo, desenvolveu 
un Obradoiro de Estilo en 2020 en 
colaboración coa Biblioteca Ánxel 
Casal de Santiago e a Biblioteca 
Antonio Odriozola de Pontevedra, 
ao abeiro do Fondo de Proxectos 
Culturais Xacobeo 21. Antes de 
dedicarse plenamente á narrativa, 
foi xornalista deportivo, asesor 
político e codirixiu a web cultural 
galega Inorantes (2018-2019). Javier 
Peña é o director da Residencia 
Literaria da Cidade da Cultura 
dende a súa primeira edición en 
2021.
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1. Poden participar todas aquelas 
persoas nadas en Galicia ou que 
teñan Galicia como primeira 
residencia.

2. A Residencia constará de 10 
prazas, das cales un mínimo de 8 
estarán reservadas a persoas nadas 
en 1986 e anos posteriores. As dúas 
prazas restantes non contarán con 
límite de idade.

3. Seleccionaranse tamén 5 
suplentes, en orde de prelación, 
para o caso de que algunha das 
10 persoas aspirantes declinase, 
en calquera momento, a súa 
participación. Todos os suplentes 
serán persoas nadas en 1986 e anos 
posteriores.

4. As actividades da Residencia 
celebraranse do luns 4 de xullo ao 
sábado 16 de xullo de 2022, ambas 
as datas incluídas, en horario de 
mañá e tarde, quedando libre para o 
descanso das persoas residentes o 
domingo 11 de xullo.

5. O aloxamento das persoas 
residentes nunha habitación 
individual durante 14 noites, dende 
a noite do 3 de xullo ata a noite do 
16, ambas incluídas, e os almorzos 
e comidas durante o devandito 
período correrán a cargo da 
organización.

6. As persoas participantes na 
Residencia comprométense a 
participar activamente en todas 
as actividades organizadas pola 
dirección da mesma, agás que 
mediase causa de forza maior; e 

a organización comprométese a 
que todas as actividades estean 
relacionadas directamente coa 
actividade literaria e cultural e 
poidan axudar ao crecemento como 
escritores e escritoras das persoas 
participantes.

7. A Residencia está concibida para 
o desenvolvemento e mellora de 
proxectos persoais de narrativa. 
Como tal, as persoas residentes 
comprométense a presentar un 
proxecto orixinal para o traballo e 
posta en común durante os días de 
Residencia.

8. Todas as prazas da Residencia 
estarán directamente vinculadas á 
presentación do devandito proxecto 
persoal.

9. Os proxectos orixinais deberán 
ser enviados ao correo residencia.
literaria.gaias@cidadedacultura.
org antes do 22 de marzo de 2022, 
ás 15 horas.

10. O envío deberá constar do 
boletín de inscrición debidamente 
cumprimentado cos datos persoais 
e de contacto, copia do DNI ou 
certificado de empadroamento, 
un pequeno Currículum Vitae da 
persoa solicitante –con atención 
especial a aquelas experiencias 
relacionadas coa escritura–, un 
informe completo (máximo de 1.200 
palabras) acerca do proxecto a 
desenvolver na Residencia, e unha 
mostra de escritura (mínimo de 
1.000 palabras, máximo de 2.000).

11. Os proxectos poden presentarse 
en galego ou castelán.

12. Todas as solicitudes valoraranse 
de forma individual e imparcial pola 
dirección da Residencia.

13. Os proxectos que entrarán en 
valoración incluirán novelas de 
ficción, novelas de non ficción 
(autoficción) e coleccións de 
relatos. 

14. O estado de desenvolvemento 
dos proxectos presentados pode 
ser completo (obra rematada 
inédita), intermedio (obra 
iniciada mais non completada) ou 
inicial (desenvolveuse a sinopse 
e o traballo previo, mais non se 
comezou a escrita, neste caso será 
preciso que as persoas aspirantes 
xunten algún outro escrito da súa 
autoría para a valoración, tal como 
se indica no punto 10).

15. As persoas que resulten 
seleccionadas serán informadas a 
través do correo electrónico que 
faciliten na súa solicitude, o día 
18 de abril. Deberán confirmar 
a súa participación antes do 
transcurso de 7 días naturais 
despois desta notificación, do 
contrario procederase a informar 
as persoas suplentes na orde de 
prelación considerada no proceso 
de valoración.

16. Unha vez constituída e 
confirmada a relación de persoas 
participantes, a dirección da 
Residencia porase en contacto 
con elas vía correo electrónico 

BASES PARA 
PARTICIPAR NA 

RESIDENCIA



Gaiás, Cidade da Cultura Residencia literaria 2022 5

para compartir os proxectos nos que 
se traballará en común, así como para 
a recomendación de lecturas para a 
súa análise en horario de Residencia, 
comunicación de consideracións previas e 
outras indicacións que sexan necesarias.

17. A dirección da Residencia comprométese 
a facer un seguimento dos proxectos 
resultantes da mesma nos meses 
posteriores á súa celebración, así 
como a axudar a impulsar, no caso de 
que procedese ou fose posible, a súa 
publicación.

18. As persoas seleccionadas que participen 
no programa aceptan a gravación e difusión 
da súa imaxe a través de medios en soporte 
papel ou dixital, así como das diferentes 
redes sociais, con fins de divulgar e dar a 

coñecer a Residencia Literaria, tanto nesta 
como en vindeiras edicións. 

19. A participación no programa supón 
a aceptación total destas bases. A 
organización resérvase o dereito de 
resolver, da forma que considere oportuna, 
calquera situación non prevista nas 
mesmas.
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