
 

Gregory Bassham, El señor de 
los anillos y la filosofía.Esta 
colección de ensaios ademais de 
ofrecernos unha comprensión 
máis fiel das cuestións que 
inspiran e nutren O Señor dos 
Aneis, supón unha amena 
introdución á filosofía, á relixión 
e á mitoloxía e unha excelente 
carta de presentación á 
cosmovisión de pensadores como 
Platón, Aristóteles o Nietzsche.  
  

M. Cruz,Amo, luego existo.Como 
o resto dos humanos, os grandes 
pensadores viviron intensamente, 
para ben ou para mal, o amor. Sen 
embargo, eles deixáronnos o legado 
de todas as ideas que tiveron sobre 
este sentimento. Quen non  sentiu o 
amor platónico? Quen non se  
deixou arrastrar polo desexo? Quen 
non  se  obsesionou co amado? 
Cantas veces nos  namoramos da 
imaxe que nos facemos de alguén 
no lugar da  persoa real? 
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LIBROS PARA TODOSLIBROS PARA TODOSLIBROS PARA TODOSLIBROS PARA TODOS/AS/AS/AS/AS 

Manuel Rivas, Todo é 
silencio.Todo é silencio narra o 
irresistíbel ascenso social de 
Mariscal, un capo 
contrabandista, e das almas que 
habitan Brétema, o universo 
que domina ao seu antollo. 
Unha novela, que relata como 
os círculos do crime rodean e 
corrompen, non sempre con 
éxito, o estraño feitizo da 
condición humana. 

Ken Follet, La caída de 
los gigantes.A novela, 
enmarcada na  I Guerra 
Mundial, a Revolución 
Rusa e a loita polo 
sufraxio feminino, 
combina o drama social e 
a ambientación épica nun 
século de enormes 
contrastes marcado polo 
progreso tecnolóxico, a 
liberación da muller e o 
totalitarismo.  
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 Mario Vargas Llosa, El sueño 
del Celta. Conta a historia dun 
home de lenda: o irlandés 
Roger. Heroe e vilán, traidor y 
libertario, moral e inmoral. Foi 
un dos primeiros europeos en 
denunciar os horrores do 
colonialismo con argumentos. 
Das súas viaxes ao Congo 
Belga e á Amazonía peruana 
quedaron dous informes 
memorables que 
conmocionaron a la sociedade 
do seu tempo. 
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Manuel Castelao.Manoel Antonio, 
De catro a catro.A orixinalidade 
deste volume consiste en facer 
accesíbel, intelixíbel e apaixoante un 
texto que arrastra unha infeliz 
reputación de difícil. A tal fin, son 
percorridos os dezanove poemas do 
libro e esa obstinada circunnavegación 
é complementada con achegas de 
carácter máis ensaístico para 
arredondar a interpretación e permitir 
un xogo de ida e volta entre a análise 
dos textos e a reflexión sobre o 
literario galego. Este libro querería ser 
útil para os amantes da literatura, os 
profesionais do ensino, os 
investigadores e, en xeral, todos os 
que queiran viaxar até o ámago da 
experiencia literaria en que o rianxeiro 
esgotou a súa vida para nos deixar un 
legado de inconmensurábel abertura. 
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PARA  LER EN PARA  LER EN PARA  LER EN PARA  LER EN 
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José Saramago, O ano 
da morte de Ricardo 

Reis. Eça de Queirós, Os maias. 

PARA MERGULLAPARA MERGULLAPARA MERGULLAPARA MERGULLARSE NO RSE NO RSE NO RSE NO 
MUNDO DO ARTEMUNDO DO ARTEMUNDO DO ARTEMUNDO DO ARTE 

PACK DE 10 DVDs 
"GRANDES ÉPOCAS DEL 
ARTE" 10 horas de 
percorrido pola historia do 
arte occidental.Vol. 01.A 
Grecia Clásica.vol. 02 O Arte 
de Roma. Vol. 03. Comezos 
do Arte Bizantino e Cristián. 
Vol. 04. O Románico. Vol. 05. 
O Gótico. Vol. 06. O 
Renacemento. Vol. 07. Era 
Barroca. Vol. 08. O Rococó. 
Vol. 09. Arte do Século XIX. 
Vol. 10. Arte do Século XX. 

 

 

PARA  OS AMANTES DA PARA  OS AMANTES DA PARA  OS AMANTES DA PARA  OS AMANTES DA 
FILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍAFILOSOFÍA    

William Irwin , Los Simpson y 
la filosofía. O editor William 
Irwin reúne a un nutrido elenco 
de catedráticos universitarios 
para que, a través da  serie de 
debuxos animados, desenrole 
algunha das numerosas escolas e 
tendencias filosóficas existentes 

Simone Regazzoni, Harry 
potter. La filosofía. Simone 
Regazzoni entra no colexio de 
Hogwarts e na clandestinidade 
dos bosques ingleses para 
reflexionar un pouco sobre os 
grandes problemas de sempre: 
Que é o mal? Como vivir feliz? 
Que relación hai entre a maxia 
e a tecnoloxía? 

 

 


