
 

  

Literatura galega 

As palabras poden matar 
Marcos Calveiro 
 
Na colonia Seavia, situada nun dos 
outeiros da cidade de Santa Clara, morren 
cada ano máis de trinta mulleres, homes e 
nenos vítimas da violencia. Os seus 
habitantes están todos xordos, mudos e 
cegos, porque saben que as palabras 
poden matar. Todos agás o Chibo e os 
seus sicarios, que campan polo barrio 
como amos e señores de todos os que alí 
malviven. Rapaces como Efrén, Marcelo e Alexandre, que 
acoden ás aulas do mestre Abimael, mozas como Daiara 
que traballa de costureira nun pendello, mulleres como 
Maisa ou Dona Rosa, saben que o perigo axexa naquelas 
calellas labirínticas. 

 

Circe ou o pracer do azul 
Begoña Caamaño 

Nesta novela Begoña Caamaño 
relata o que nunca se contou da 
historia de Penélope e Circe, un dos 
mitos centrais da cultura europea. 
Unha muller leva once anos 
agardando polo retorno do seu home. 
Cando comeza a temer a probable 
morte do marido, recibe a carta 
dunha estraña, unha muller misteriosa que a informa 
de que o seu home non está morto, senón que vive 
con ela un romance apaixonado. 

Fin de século en Palestina 
Miguel Anxo Murado 
 
En 1998 o escritor Miguel Anxo Murado 
foi a Palestina enviado polas Nacións 
Unidas. Fin de século en Palestina é o 
relato autobiográfico daquela experiencia 
persoal na paz e na guerra, un relato 
auténtico, tenro, en parte tráxico e 
mesmo ás veces humorístico da vida nun 
país cheo de cor e de violencia. 

Poemar o mar 
Antonio García Teijeiro 
 
Poemar o mar é un libro de poemas 
que forma parte da triloxía que se 
completa con En la cuna del mar e 
Palabras do mar. Nestas tres obras 
o mar é o gran protagonista, un 
mar que ronca, que molla con 
poemas, que ten trenzas, que anda 
murcho, que chora por dentro e 
cala por fóra. Mares con ondas amarelas, con illas 
coma estrelas, mares de plumas que son de auga e 
mel, mares de tinta verde con barquiños de papel. 
 

A Pomba e o Degolado 
Fina Casalderrey 

A André foron demasiadas cousas ás que 
non lle sentaron ben nos tres anos que leva 
no instituto, onde nin sequera podía 
refuxiarse no aseo para coller alento. Por 
fortuna na casa, onde tamén se viven 
tempos moi dífíciles, atopará acougo ás 
súas coitas facéndose cargo dos paxaros do 
seu avó e chateando, baixo o nick de 
Degolado, con Pomba, unha amiga cibernética que o 
axudará a descubrir que paga a pena confiar na xente. 

 

Herba moura 
Teresa Moure 
 
Herba Moura de Teresa Moure, 
novela gañadora do Premio Xerais 
2005, trasládanos, da man dun 
personaxe contemporáneo chamado 
Einés Andrade, ao século XVII, onde 
nos atopamos coa figura dun 
Descartes humano e fráxil –nunha 
perspectiva inédita do filósofo– e, 
sobre todo, coa figura de dúas mulleres: a raíña 
Christina de Suecia e Hélène Jans, unha entrañable 
meiga residente en Amsterdam. 
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