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IGUALDADE 

Mulleres e poder, Mary Beard 

 

  Con irónico enxeño, a coñecida 
erudita británica do mundo clásico 
presenta un manifesto revolucionario 
para o noso tempo, que amosa o 
xeito en que a historia tratou as 
mulleres poderosas. Os exemplos van 
desde Medusa e Atenea ata Merkel e 
Hillary Clinton. Beard examina os 
fundamentos culturais da misoxinia, 
mentres reflexiona sobre a voz 

pública das mulleres, sobre os nosos presupostos culturais 
acerca da relación das mulleres co poder e sobre as 
mulleres poderosas que se resisten a ser encadradas en 
esquemas masculinos. 

Os homes explícanme cousas, Rebeca Solnit  

  Neste conxunto de ensaios 
mordaces e oportunos sobre a 
persistente desigualdade entre 
mulleres e homes e a violencia 
baseada no xénero, Solnit cita a 
súa experiencia persoal e outros 
exemplos reais de como os homes 
mostran unha autoridade que non 
gañaron, mentres que as mulleres 
foron educadas para aceptar esa 
realidade sen cuestionala. A autora 
narra a experiencia que viviu 

durante unha cea na que un descoñecido se puxo a 
falarlle acerca dun libro incrible que lera, ignorando o 
feito de que ela mesma o escribira, a pesar de que llo 

fixeron saber ao principio da conversación.  

 

NOVELA GALEGA 

A maxia da auga, Afonso Eiré 

 
Case todas as lendas ancestrais 
galegas teñen algo en común; 
están, dun xeito ou doutro, 
relacionadas coa auga. Galiza é 
terra de augas. E hai fontes como 
as do Faro que poden ser 
beneficiosas, pero tamén hai fontes 
malas. Se non que llo digan a un 
peregrino que ía cara a Compostela 
e, na vez de seguir subindo, volveu 
para Penasillás. Este non é un libro 

que recree as lendas tradicionais. É un libro que revive e 
actualiza os principais mitos galegos e lles dá unha nova 
visión. Neste libro hai moito de lenda, pero aínda hai moito 
máis de verdade. 

A morte do meu pai, Afonso Eir 

A morte do meu pai. Unha 
historia, un mar de sentimentos, 
un relato persoal que se fai, ao 
mesmo tempo, universal ao 
vernos reflectidos nos episodios, 
nas reflexións, nas arelas e nas 
angustias, medo e dor, pero 
tamén esperanza, calma e 
resignación... E retranca. E anacos 

de historia persoal que 
transcenden e se converten en 

leccións de vida que nos explican o pasado (a 
proclamación da República, a Guerra Civil como soldado 
e as relacións humanas). 
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ENSAIO 

 

El infinito en un junco, Irene Vallejo 

 
 
Unha viaxe pola vida do libro e dos que o salvagardaron durante case trinta 
séculos. Este é un libro sobre a historia dos libros.  
A historia da súa fabricación, de todos os tipos que probamos ao longo de case 
trinta séculos: libros de fume, pedra, barro, xuncos, seda, coiro, árbores e, as 
últimas achegas, plástico e luz. 
Tamén é un libro de viaxes. Unha ruta con escalas nos campos de batalla de 
Alexandre e na Vila dos Papiros baixo a erupción do Vesubio, nos pazos de 

Cleopatra e no escenario do crime de Hipatia, nas primeiras librarías coñecidas e 
nos talleres de copia de manuscritos nas fogueiras onde ardían os códices 
prohibidos, no gulag, na biblioteca de Sarajevo e no labirinto subterráneo de 
Oxford en 2000.  
Pero, sobre todo, trátase dunha fabulosa aventura colectiva protagonizada por 
miles de persoas que, co paso do tempo, fixeron posible e protexeron libros: 
narradores orais, escribas, iluminadores, tradutores, vendedores ambulantes, 
profesores, sabios, espías rebeldes, monxas, escravos, aventureiros;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Premio Nacional de Ensaio 2020. Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2019 de narrativa. Premio Recomendado polas 
librarías de Non Ficción 2020. Premio Búho ao Mejor Libro de 2019, outorgado pola Asociación Aragonesa de Amigos 
do Libro. Premio de Acción Cívica. 

CÓMIC 

 

Mafalda, Quino  

 
Quino (1932-2020) pasou moitos anos demostrándonos que os nenos son os 
depositarios da sabedoría. O malo para o mundo é que a medida que medrán van 
perdendo ó uso da razón, olvídaselles na escola o que sabían ao nacer, casan sen 
amor, traballan por diñeiro, cepillan os dentes, cortan as unllas...,  e ao final -
convertidos en adultos miserables- non se afogan nun vaso de auga, senón nun 
plato de sopa. 

 
 
«Mafalda es una heroína de nuestro tiempo». Umberto Eco 
 
 
 
 
 
 
 

 


