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Elas é unha edición de luxo, limitada a 155 exemplares de

tirada mundial; cada obra está acreditada por acta notarial,
numerada do 1 ao 155, por don José Antonio Caneda Goyanes,
notario do Ilustre Colexio de Galicia residente en Lugo.

A XANELA EDITORIAL
preséntalles o libro da escritora

Aurora Marco

A maquetación foi pensada, por un equipo de traballo
interdisciplinar, en cada detalle, para ofrecer comodidade no
manexo e na lectura sen renunciar a beleza do deseño.
As 16 serigrafías que completan está obra fixéronse en papel
Conqueror de 300 gr., no obradoiro Espazo do Paraná, en
Santiago de Compostela.
A impresión do libro realizouse sobre un papel de 200 gr. para as
páxinas en cuadricromía e de 170 gr. para as monocromo,
correndo a cargo de Gráficas Anduriña, en Poio .
Da encuadernación e do estoxo encargouse o profesor e artesán
Pablo Pino, de Encuadernaciones Pino de Vigo.
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¢

Este libro é unha compilación de biografías
seleccionadas ad hoc, que permite ter unha visión do
papel determinante que tiveron na sociedade do seu
tempo as mulleres galegas.
Desde Exeria, que no século IV peregrinou a Terra
Santa, a Lola de Penelas, unha oleira de Gundivós
que morreu en 1968.
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¢

Elas é o froito dun

labor de investigación
que Aurora Marco
iniciou hai máis de
trinta anos e que aínda
continua.

¢ “Si son todas as que

¢

Acompañan a este libro 16 serigrafías orixinais,
debidamente numeradas e asinadas polas artistas plásticas
Chelo Rodríguez, Ehlaba Carballo, Irene Silva Xiráldez,
María Manuela, María Xesús Díaz, Novais, Sabela Arias
Castro e Vanessa Lodeiro. (Dúas por pintora).
Cun formato de 47 x 35 cm., en papel Conqueror de 300 gr.
para garantir a máxima calidade.

están e non están
todas as que son”.

¢ Nesta obra hai un

longo percorrido
protagonizado por
mulleres de diversos
estratos sociais que
realizaron un
importante labor en
todos os campos.

¢ Ilústrase con abundante

material gráfico de
modo a contribuír á
recuperación da imaxe
descoñecida de moitas
galegas. É importante
pór rostro ás mulleres.

¢ 40 páxinas a cor con

obras de 8 pintoras
galegas, que nos
ofrecen a súa visión da
vida e obra das
mulleres galegas a
través da plástica.

A XANELA Editorial

inicia a súa andaina polo mundo da
edición con Elas, un recoñecemento a todas
as mulleres galegas e á súa obra porque, ao
longo do tempo, unhas foron esquecidas, outras
ignoradas e, algunhas, deostadas e silenciadas.
Grazas a Aurora Marco podemos coñecer e valorar a todas
estas mulleres, se queremos saber de onde vimos e quen somos.
O editor, Xosé Manuel Calviño

