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S������� �� C���������, ���� 2022.- A obra A 
garza en chamas reúne os relatos premiados no 
Certame de Narracións Breves Manuel Murguía 
do Concello de Arteixo entre os anos 2019 e 
2021. Son, en total, nove creacións literarias. 
Aquí atoparemos relatos fantásticos, contos de 
viaxes, historias de misterio, diarios íntimos... 
Mundos reais ou imaxinados poboados por per-
sonaxes dominados polas incertezas da existen-
cia. As relacións paterno �iliais, a rebeldía fronte 
ao sometemento, a soidade dun rural abando-
nado, os segredos de familia, as di�icultades do 
amor, os días escuros do con�inamento ou os 
traumas da emigración compoñen, entre outras, 
esta mostra coral e sedutora de historias que 
nos farán gozar e re�lexionar a un tempo. 
A garza, ese animal totémico que se erixiu en 
símbolo deste Certame, atrapou estas nove 
historias luminosas ao longo das súas últimas 
viaxes.
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Nove sedutoras 
historias 
premiadas co 
“Manuel Murguía” 
que convidan ao 
goce e á reflexión
Esta obra A garza en chamas reúne os 
nove relatos premiados no Certame de 
Narracións Breves Manuel Murguía do 
Concello de Arteixo entre os anos 2019 
e 2021. Unha mostra narrativa coral 
e sedutora de historias que nos farán 
gozar e re�lexionar a un tempo.
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