
Aqueles días en que eramos malas de Inma López 

Silva. Galaxia-Literaria.(2016) 
Unha monxa, unha puta, unha moza colombiana e unha funcionaria 

de prisións comparten o módulo de mulleres dun cárcere e viven 

xuntas encerro, rebelións, lembranzas e emocións. 

Así o relata Inma, a escritora que compartiu cela con elas e que non 

se resiste a vencer a súa incapacidade para escribir contando a vida 

de cando foron malas, unha historia que, pouco a pouco, se 

converte na confesión e testamento literario da autora. Aqueles días 

en que eramos malas é unha novela áxil e emocionante que transita 

entre a traxedia e a comedia. O cárcere como un mundo 

descoñecido, situado nas marxes da sociedade e da vida, no que 

existen víctimas, verdugos e, sobre todo, historias vitais 

fascinantes. A novela máis ambiciosa de Inma López Silva. 

 

Doce cartas a María  Victoria 

Moreno de Ánxela Gracián. Hércules 

de Ediciones. (2018) 
Doce cartas a María  Victoria Moreno é unha biografía novelada 

narrada por un dos seus personaxes máis entrañables, o lobo 

Garimoso, ese que no seu libro Mar adiante pasa varias noites coa 

nena Mariquiña sen papala, porque ela o soñou bondadoso. 

 

Todo canto fomos de Xosé 

Monteagudo. Galaxia. (2016) 
PREMIO GALA DO LIBRO GALEGO 2017 CATEGORÍA DE 

NARRATIVA. PREMIO SAN CLEMENTE DE NARRATIVA 

2018 
Unha mestra que loita contra a desigualdade e os prexuízos 

sociais nunhas circunstancias difíciles. Un escritor de novelas 

policiais, residentes en Londres, que descobre unha verdade 

sorprendente entre os papeis do legado da súa nai. Unha moza que 

persiste nun noivado secreto e prohibido. Un emigrante galego na 

Arxentina que non esquece a súa orixe mentres anda en procura do éxito económico. Un 

historiador que, arrastrado pola violencia dos acontecementos, lembra os momentos cruciais 

da súa vida. Estes son algúns dos personaxes que compoñen unha trama na que a 

normalidade é só a aparencia baixo a que se ocultan misterios inquietantes. Todo canto 

fomos é unha novela que percorre máis de un século de historia galega para devolvernos o 

relato dun pasado que segue alentando no presente. 
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Autorretrato sin mi de Fernando 

Aramburu. Tusquets. (2018) 
Si te emocionaste con Patria, descubre al autor tras el 

fenómeno. El libro más personal, y tal vez más hermoso, de 

Fernando Aramburu 

El nuevo libro de Fernando Aramburu, tras Patria, no es una 

novela y tampoco un ensayo: es tal vez el texto más personal y 

el más comprometido del autor, tal vez el más arriesgado. De 

lo que no cabe ninguna duda es de que es el más bello. En 

Autorretrato sin mí el lector sospecha que Aramburu habla de 

sí mismo, pero enseguida sentirá que habla de todos nosotros. 

Sin brizna alguna de exhibicionismo, tan omnipresente en 

muchas obras, estas prosas conforman el relato de la vida de un hombre en el que todos 

podemos reconocer al autor y reconocernos. 

Sus páginas plasman en escenas inolvidables las relaciones familiares, el padre, la madre, el 

amor, los hijos, los gozos y las angustias con que está hecha la biografía de todos nosotros. 

Por eso es un libro que debe leerse a sorbos lentos, por eso es un libro que difícilmente va a 

olvidarse. 

A nena do abrigo de astracán de Xabier P. DoCampo. 

Narrativa-Xerais.(2017) 
A vila de Ribadaínsua é narradora e protagonista dos acontecementos dramáticos dos 

últimos meses de 1947, que algúns quixeron agochar, para amosar aos seus habitantes como 

aniñara o mal entre eles e como os abranguera dunha 

forma asfixiante. Don Amancio, o crego que todo o 

controla; Agustina, a muller que pretende trazar o destino 

dos que a rodean; Isidoro, o alfaiate mártir; Engracia, 

Xaquina ou Paulina, mulleres afoutas que se queren 

donas da súa propia vida… son algúns dos personaxes 

centrais desta novela de vidas esquecidas. Mais no medio 

de todos eles, emerxe Susana, a nena que observa e sofre 

a realidade que lle irá abrindo os ollos nunha perda 

dramática da inocencia infantil. As sesións no cinema de 

Ribadaínsua serán camiño de coñecemento do mundo 

real que se lle oculta. Ten o cinema pola cousa máis 

fermosa e importante da súa vida, o que lle di como é o 

mundo de verdade, o que está alén de 

Ribadaínsua.Novela de longo alento, traballada ao longo de máis de quince anos, A nena do 

abrigo de astracán reflicte un mundo que, aparentemente afastado, dá explicación de como 

todo se constrúe e controla desde a toma do poder e o dominio do territorio onde se exerce. 

Obra memorable e conmovedora, sitúa ao seu autor como un dos clásicos contemporáneos 

da nosa narrativa. 

 

Bonus Track de Rosalía Fernández 

Rial. Editorial Galaxia. (2018) 
Ás veces precísase dar todo por perdido para que algo 

inesperado te sorprenda. 
Pero sempre hai unha posibilidade para a esperanza. Por iso 

cómpre esgotar as pistas establecidas se queres que apareza o 

BONUS TRACK. 

Xusto nese xiro imprevisto, cando xa parece que non queda nada, 

nacen os relatos deste libro de Rosalía Fernández Rial: vinte e 

dous contos tecidos con letras de cancións e derradeiras 

esperanzas. É importante agardar. As mellores hisorias comezan 

onde remata a melodía. Resiste. E cando a música repouse, entrará a literatura a bailar. 

 

Os Megatoxos e a batalla de Rande de Anxo 

Fariña.Sopa de libros-Xerais.(2018)  
O 23 de outubro de 1702 librouse nas augas da ría de Vigo unha 

formidable batalla marítima. A Frota da Prata, composta por 

españois e franceses, tratou de defender de ingleses e holandeses, 

os seus galeóns, abarrotados de ouro, prata, xoias... Os Megatoxos 

descubrirán nesta aventura que existiu un galeón -o "Indomable"- 

que non figuraba nos rexistros, e que este portaba unha arma capaz 

de cambiar o curso da historia. No fragor da loita comprobarán o 

poder do amor, un sentimento polo que paga a pena o 

sacrificio.Un tesouro, un deus da creación e da destrución, unha 

batalla naval, moitos canóns e unha proposta: mudar o pasado para alterar o presente? 

 

La isla de los libros andantes de Vicente Muñoz 

Puelles. Infantil y juvenil-Anaya. (2018) 
John vive en Londres, a orillas del río Támesis. Cuando su padre, el 

capitán Lemuel Gulliver, vuelve de sus largos viajes, le habla de 

tierras remotas gobernadas por caballos parlanchines, de hombres 

que nunca envejecen ni mueren, de vacas gigantescas que pueden 

alimentar ejércitos, de sedas de araña más fuertes que las sogas de 

los barcos.  
Un día, deseoso de ver con sus propios ojos esas maravillas, y harto 

de esperar a que su padre lo lleve en uno de sus viajes, John se 

embarca en su busca. En su travesía por medio mundo, naufraga en 

una isla donde los libros andan y se comportan como seres vivos.  
Es la isla de los libros andantes. 
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