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LITERATURA EN CASTELÁN 

El mundo amarillo. Albert Espinosa. 

 

 

“Sempre me pareceu interesante 

escribir un libro 

sobre o que me ensinou o cancro e 

como iso se 

pode aplicar á vida diaria.» 

A vida de  Albert Espinosa cambiou 

cando tiña 13 anos: diagnosticáronlle un 

cancro; con 14 años amputáronlle a 

perna esquerda, aos 16 quitáronlle o pulmón esquerdo e  

aos 18 estraéronlle parte do fígado. A enfermidade  

ensinoulle  que morrer non é triste, que o triste é non vivir.  

 

 

Camino de Santiago. National Geographic 
   
 

La historia de Erika. Ruth Vander Zee. R.Inocenti. 
 
 La historia de Erika narra a 
historia dunha superviviente do 
Holocausto que recorda o 
trágico destino del que se libró 
cuando tenía tan solo unos 

meses de vida. 

Papiroflexia. Vicente Palacios.  

 
 

A Baía de Vigo. Capítulo VIII da segunda Parte de 
20.000 leguas baixo dos mares.  
Edición Facsímile. Sociedade Jules Verne de Vigo.  

   

Nós. Por Castelao 
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LITERATURA EN GALEGO 
 

22 Segundos. Eva Mejuto. 
 

 O que non se di é coma se non 
existise, afirmara o avó un día, e xa 
ía sendo hora de existir. Agora xa 
non había marcha atrás. A cámara 
pedíalle que falase. Vinte e dous 
segundos. Ese foi o tempo que 
tardou o arquivo en subir á rede. 
"22 segundos" relata, en primeira 
persoa, anacos da infancia e 
adolescencia dun mozo transexual 

que, desde os primeiros anos sabe -sen poñerlle 
etiquetas- que a súa identidade de xénero non 
coincide co sexo que lle asignaron ao nacer. 

A ovella negra. Pascual Allapont 
 

  Hermóxenes pertence a unha familia 
acomodada composta integramente por 
médicos ilustres. Cando o rapaz comete 
«o gran pecado» de querer ser 
arqueólogo, vaise ver sometido a fortes 
presións. Para ganar algúns cartos 
mentres estuda, traballa coidando un 
bebé, Quin. Tanto o neno coma a súa 
nai, Ana, van xogar un papel moi 
importante na súa vida. 

O amor nos escuros días de 
Birkenau. A Casal. 

É o amor a mellor arma para 
loitar contra a barbarie da 
sinrazón humana? Pode alguén 
confiar na bondade dese 
sentimento nun lugar onde hai 
que pelexar cos seres máis 
queridos por respirar a última 
burbulla de osíxeno que fica nas 
cámaras de gas? Estas son 
algunhas das preguntas que 

asaltaron a Thomas Münch pouco tempo despois de 
coñecer a Irene Rosenthal na fábrica de munición 
dos campos de exterminio de Auschwitz Mais 
sempre pairaba sobre el a mesma dúbida: era 
realmente posible o amor en Birkenau? 

Auga e Lume. Pere Tobaruela 
 
 
 

  Deva, a moza da época 

galaicorromana, e Paulo, do século 

XXI, son os protagonistas da loita 

desesperada contra unha profecía 

que ameaza con acabar coa 

humanidade. Fálase dun 

pergamiño de primeiros do século 

IV, cando as terras galegas 

formaban parte da provincia romana da Gallaecia. Este 

pergamiño facía referencia a uns feitos que daquela 

supostamente cambiaron o curso da historia do mundo... 

 

Remexido de patacas. Eli Ríos 

  A receita de hoxe é unha 
forma sa e saudable de 

emendar os hábitos 
aprendidos nesta sociedade. 
Cuns sinxelos ingredientes e 
unha elaboración nada 
sofisticada podes cociñar as 
estadas necesarias para 
cambiar as referencias que 
nos transmitiu a historia e 
que son incompatibles coa 
vida. Ingredientes: equidade, 

empatía, sororidade e disidencia. Non é necesario 
engadirlle prebe ningún. A retranca e o humor xa 
son excelentes condimentos. Úsaos ao gusto. Goza 
da lectura e, se che gusta, comparte esta receita na 
túa rede social favorita! 

Aqueles momentos que perdemos. X. Casal 
 

   
          Cando Ela, unha 
adolescente sen recordos, 
coñece a Sara, sabe que 
cambiará a súa vida para 
sempre. As dúas percorrerán 
os camiños nun mundo no que 
a civilización se esvaece. Un 
mundo sen pasado. Unha terra 
chea de perigos. 
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