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(Lugo, 1973) é escritora, ensaísta e investigadora. Coa forma das nubes obtivo o Premio Repsol
de Narrativa Breve en 2012 e un notable éxito no mercado editorial galego. Tamén está a ter
unha excelente aceptación entre o público a súa última obra en galego: Ou faro escuro, obra
finalista do premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia 2015 e tamén editada por
Galaxia.
María López Sández é doutora en Teoría da Literatura e Literatura Comparada pola
Universidade de Santiago de Compostela e exerce a docencia no Ensino Secundario e na
facultade de Ciencias da Educación da USC. Cursou estudos de Filoloxía Hispánica, Galego‐
portuguesa e Inglesa e é especialista no estudo da cartografía como semiótica do espazo, na
relación da literatura galega co imaxinario paisaxístico e co espazo urbano, e na análise da obra
de Rosalía de Castro
En 2007 obtivo o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio pola obra Paisaxe e nación: a creación
discursiva do territorio; na que analiza, entre outras cuestións, o tratamento que Rosalía dá á
paisaxe e o funcionamento deste mecanismo descritivo desde unha perspectiva ideolóxica e
identitaria. Nesta mesma liña de estudos rosalianos, foi investigadora do proxecto Unha
análise da obra narrativa de Rosalía de Castro: fundamentos teóricos e metodolóxicos. É
autora de artigos e estudos sobre a obra de Rosalía de Castro como “Rosalía e a paisaxe
galega”, ou “Vos efectos dá aculturación en “O cadiceño” de Rosalía de Castro”. Participou en
Congresos Internacionais con relatorios sobre a obra de Rosalía como “Ou ensaio como
subtexto na prosa de Rosalía de Castro” ou “Cantares galegos, novas perspectivas de análise”.
Pronunciou diversas conferencias centradas fundamentalmente nos espazos literarios e a
análise da obra de Rosalía de Castro. É tamén autora de numerosas recensión críticas. No
ámbito da creación literaria recibiu tamén outros premios como o Premio Francisco Aguiar
(Betanzos) ou o Premio Francisco Fernández del Riego (Xunta de Galicia).

