13 – 26 de octubre
Fundación Eugenio Granell
Praza do Toural, 8 · Santiago de Compostela
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RETRATOS SOBRE FONDO NEGRO

Pecharán o acto Lois Pérez, narrador oral e escritor e Uxía, unha das mellores voces do noso pais.
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Os muros dos nosos medos sóbense polos chanzos dos nosos soños, vexámolos ou non.
Os muros dos nosos medos sóbense polos chanzos dos nosos soños, vexámolos ou non.

