
 
Carlos Negro,Makinaria. 
Makinaria de Carlos Negro é 
unha aceleración poética de cero 
a cen en tres segundos. Se tes 
arredor de quince anos, vas de 
malote e mallas na música, este 
pode ser o teu libro; un libro de 
versos co depósito cheo de 
gasolina, testosterona e alcohol; 
un libro de versos tuneados, 
maqueados de furia xuvenil, sen 
máis límite que o do 
contaquilómetros que sinala 
unha ruta suicida; un libro de 
versos sen final feliz: porque a 
Morte converte a euforia en 
chatarra, porque só admite como 
meta o destino cemiterio. 
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Manuel Rivas, A 
desaparición da neve. 
O poemario sae nas catro 
linguas do Estado integradas 
nun único volume, o que, 
segundo o autor, permite 
aprezar "a conexión entre as 
linguas" e mais "os fíos que 
hai entre as palabras". Canda 
ao libro, o título inclúe un CD 
que permite escoitar ao propio 
Rivas recitar con música de 
Pulpiño Viascón e César 
Morán 

 

                PPPPAAAARA ADULTOSRA ADULTOSRA ADULTOSRA ADULTOS    
Xabier Quiroga,O cabo do 
mundo. unha obra 
ambientada en terras da 
Ribeira Sacra, como O 
Saviñao, Chantada ou 
Monforte. e inspirada en 
sucesos reais da Guerra Civil 
e da posguerra. 
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 Alejandro Amenábar,Ágora 
Século IV. Exipto baixo o  
Imperio Romano. As violentas 
revoltas relixiosas nas rúas de 
Alexandría alcanzan a súa 
lexendaria Biblioteca.Tras os 
seus muros, a  astrónoma 
Hipatia loita por salvar a 
sabedoría do Mundo Antigo. 
Entre os seus axudantes, dous 
homes que se disputan o seu 
corazón: Orestes e o mozo 
escravo Davo. 

ENSAIOENSAIOENSAIOENSAIO    
O libro é un argumentario 
sinxelo, ao tempo que sólido e 
rigoroso, que axuda a superar 
as valoracións e interpretacións 
subxectivas e ideoloxizadas 
que se teñen feito sobre a 
lingua desde ópticas partidistas 
que nalgúns casos só teñen por 
obxectivo frear a 
normalización de usos da 
lingua no propio país galego. 
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 Disney.Pixar ,"Up,"  Unha 
comedia sobre un vendedor de 
globos de 78 anos, Carl 
Fredricksen, que finalmente 
consegue levar a cabo o soño da 
súa vida,  enganchar miles de 
globos á súa casa e saír voando 
rumbo a América do Sur. Pero 
descobre  que o maior dos seus 
pesadelos embarcou tamén na 
viaxe 

 

 

PPPPAAAARARARARA    TODOSTODOSTODOSTODOS    
Paula carballeira,O 
lobishome de Candeán 
Nestes tempos en que xa non 
se escoitan ouveos á 
medianoite, en que os lobos 
visten coma persoas, pero 
pensan coma animais, ás veces 
aparecen rapazas mortas, 
abandonadas no medio do 
monte. Non hai explicación 
lóxica posible para iso, máis 
alá da eterna sede de sangue 
dos lobishomes 

e... 

                      

 

Breogán Rivero, Tonecho 
de rebordechao.As 

aventuras dun neno: 

Tonecho, o único da súa 

aldea. 
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Tom Tykwer dirixe El 
perfume, historia  de un 
asesino, baseada na novela do 
mesmo título de Patrick Süskind. 
Un filme onde un olfacto 
prodixioso pretende crear un 
perfume que integre os aromas 
das mulleres.  

 
Pere Tobaruela, Viaxes 
dun can de palleiro.Un can 
de palleiro narra as aventuras 
que compartiu con Ulises. 
Trátase do famoso heroe 
grego? Si, pero segundo este 
can de palleiro, Ulises non 
era grego, era galego, 
concretamente do Xobre, 
unha antiga vila de 
pescadores que hoxe forma 
parte da Pobra do Caramiñal. 

 
 
 
Fernando Meirelles, Ciudad 
de diós.A película está 
baseada no best-seller 
homónimo de Paulo Lins, un 
habitante de Ciudad de Dios, 
unha das favelas máis 
perigosas de Río, que relata 
feitos reais 
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Baldo Ramos, Palabras para 
un baleiro. 
Palabras para un baleiro obtivo 
no ano 2009 o XI Premio de 
Poesía Fiz Vergara Vilariño do 
Concello de Sarria. O autor 
proponnos unha dobre 
experiencia: o relato de ser pai 
e unha viaxe polos vértices da 
poesía 

 


