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Unha escritora, unha personaxe 
histórica e unha novela

● A escritora é María Solar.
● A personaxe histórica Isabel Zendal.
● E o libro titúlase Os nenos da varíola.



  

A escritora



  

A escritora

● María Solar é unha escritora e xornalista que 
naceu en Santiago de Compostela en 1970.

● María traballou en numerosos programas da 
RTVG.

● Actualmente presenta a Revista Fin de Semana 
na TVG.

● Tamén dirixe e presenta o programa 
Chamando á Terra(dedicado ao mundo literario en 
galego) na Radio Galega.

http://www.crtvg.es/tvg/programas/a-revista-fin-de-semana
http://www.crtvg.es/rg/programas/chamando-a-terra


  

A escritora

María é autora dunha abundante obra literaria 
dedicada aos máis novos. Entre os seus libros 
figuran:

● Vou ter un irmán!!!, Galaxia.
● As meigas de Lupa, Xerais.
● A verdadeira historia da mosca da tele, 

Galaxia.
● Os nenos da varíola, Galaxia.



  

A escritora



  

A escritora

● Tamén escribiu narrativa para adultos: As horas 
roubadas.

● Ensaio:  Ecoloxía na aula, O libro do noso mar 
e ¿Quieres ser periodista?

● Mesmo participou en obras colectivas coma: O 
libro dos Reis Magos, Choven palabras no 
futuro e Nuevos cuentos de la esfinge.



  

A escritora



  

A personaxe histórica

La mísera Rectora que con el excesivo trabajo y rigor de los 
diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud, 
infatigable noche y dia ha derramado todas las ternuras de la más 
sensible Madre sobre los 26 angelitos que tiene a su cuidado, del 
mismo modo que lo hizo desde A Coruña y en todos los viajes y los 
ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades.

Balmis, Macao (1806)



  

A personaxe histórica

● Isabel Zendal Gómez naceu na Agrela, Parada 
(Órdenes) en 1773 e finou no 
Vicerreinado de Nueva España. 

● Aos trece anos faleceu súa nai de varíola e ela 
marchou á Coruña para traballar.

● En 1973 naceu o seu fillo Benito.
● Aos 20 anos comezou a traballar no Hospital de 

Caridade de Coruña que fundara Teresa Herrera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Espa%C3%B1a
https://gl.wikipedia.org/wiki/Teresa_Herrera


  

Unha personaxe histórica



  

A personaxe histórica

● Participou na Expedición Balmis(que levou a vacina 
da varíola a América, Filipinas e outras illas do 
Pacífico) coidando 22 nenos da Casa de Expósitos da 
Coruña aos que se lles inoculou a vacina durante a 
expedición.

● Unha vez chegados a Acapulco, María, seguiu na 
expedición cara as Filipinas a cargo dos 26 nenos que 
levaron a vacina a este arquipélago.

● Isabel é considerada pola OMS a primeira enfermeira 
en misión internacional.

https://elpais.com/diario/2010/01/24/eps/1264318009_850215.html


  

Unha novela

E coma se vinculan María e Isabel?
Pois cunha novela: 
Os nenos da varíola.



  

A novela

Recomendable a 
partir dos 14 anos.

A novela ten coma 
unha das personaxes 
principais a Isabel. 



  

Para saber máis sobre María Solar

● Web de María Solar.
● Entrevista no programa A Revista (TVG) sobre 

Os nenos da varíola.

http://mariasolar.com/gal
http://www.crtvg.es/informativos/maria-solar-escritora-2706585


  

Para saber máis sobre Isabel

● Documental Isabel Zendal, la enfermera que 
cambió el rumbo.

● “Tras el rastro de la primera enfermera” en El 
País (26 de xuño de 2017).

● Isabel de Zendal no Álbum de Mulleres.

http://www.enfermeriatv.es/canales/canal-mundo-laboral_4/otros-campos_54/8960bf5f-d204-6fa0-2f2f-993dcf8945a8
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/26/diario_de_espana/1498431208_025581.html
http://www.culturagalega.gal/album/detalle.php?id=185


  

E tamén... unha película

En 2016 TVE estreou 
 22 Ángeles, unha 

película para 
televisión dirixida por 
Miguel Bardem sobre 
a Expedición Balmis.



  

Unha escritora, unha personaxe 
histórica e unha novela.

Nas horas que Ezequiel pasou coa reitora, descubriu unha muller 
que non coñecía. A reitora vivía detrás dunha máscara de dureza, 

pero era unha muller aflixida e preocupada polos nenos. A súa 
propia vida non fora doada.

María Solar, Os nenos da varíola



  

Unha escritora, unha personaxe 
histórica e unha novela

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/
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