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ESTELA SUÁREZ RECOUSO. 

Nada en Oroso (A Coruña), é licenciada en Filoloxía Galega pola Universidade de 

Santiago de Compostela (2014). No curso 2015-2016 realizou na Universidade de 

Vigo o Mestrado Universitario de Profesorado de Educación Secundaria, na 

especialidade de Linguas e literaturas oficiais. Foi Técnica de Normalización 

Lingüística no concello de Nigrán (2016-2017) e actualmente é profesora de Lingua 

e literatura galegas no Ensino secundario. 

PALOMA GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Nada en Madrid, é graduada en Filoloxía Clásica pola Universidade Complutense de 

Madrid (2017), onde actualmente estuda Filoloxía Hispánica. É autora da recensión 

do libro Retallos daquela infancia de Bautista Álvarez, aparecida na revista Madrygal 

(nº 20, 2017). 

ALEJANDRO MARTÍNEZ VICENTE. 

Naceu en Sabarís (Baiona) en 1986. É licenciado en Filoloxía Galega pola 

Universidade de Vigo (2011). Actualmente traballa en Croacia na Sveučilište u Zadru 

(Universidade de Zadar), onde é lector de galego, profesor de español e de prácticas 

de tradución. Ademais, compaxina estes labores cos seus estudos de doutoramento 

sobre fraseoloxía e o ensino de galego como lingua estranxeira na devandita 

universidade e, fóra dela, co seu traballo como Técnico editorial. 

GONZALO GARCÍA FORTES 

Nacido en Arcade (1984), é licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo 

(2007). En 2011 realizou o Mestrado en Estudos teóricos e comparados da literatura 

e da cultura na Universidade de Santiago de Compostela. Docente de Lingua e 

literatura galegas no Ensino secundario e bacharelato, é autor dos artigos 

«Elementos performativos na poesía de Chus Pato», en Non-Lyric Discourses in 

Contemporary Poetry (2012) e «O trazo performativo no graffiti. A produción 

grafiteira na cidade de Pontevedra», publicado na revista Grial (nº 204, 2014). 

SARA MARTÍNEZ RIAL 

Naceu en 1995 en Cangas do Morrazo (Pontevedra) e graduouse en 2017 en Estudos 

de Galego e Español, na mención de «Lingua galega e Lingua española», na 

Universidade de Vigo. No curso 2017-2018 realizou nesta universidade o Mestrado 

Universitario de Profesorado de Educación Secundaria, na especialidade de Linguas 

e literaturas oficiais. 
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