
Banda deseñada

Aram o armenio, de Abel Alves e Majox

Aram o armenio é a 
primeira colaboración 
entre o escritor galego 
Abel Alves e a 
debuxante arxentina 
Majox. Narra unha 
historia que combina a 
dureza dalgúns eventos
reais (o xenocidio 
armenio polo Imperio 
Otomano) co cómic de 
aventura, onde a 
denuncia das violacións
dos dereitos humanos 
coexiste cun relato 

atractivo para todas as idades. Un século despois 
do feito, este cómic serve para denunciar aquelas 
e de paso, outras atrocidades que se están a 
cometer no mundo.

Aleida: cidade sen alma, de Víctor Boullón

Estamos na Compostela
de  finais  do século  XII.
Aleida,  unha  inquieta
rapaza cuxo pai traballa
nas obras de reforma da
catedral,  decide
investigar  unha  morte
producida no interior do
recinto,  aparentemente
a  causa  dun  lobo...
Cidade  sen  alma é  a
primeira  das  dúas
historias  desta  heroína
medieval creada por Víctor Boullón. 

Música
Para descubrir lectura e música:

Talabarte: Fake, Fol música, 2016.
“Cóntase que os Talabarte viaxaron durante 15 
anos a bordo do Tradincerto, e descubriron 
unha serie de historias que espertaron o seu 
interese e fascinación”. Así presentan en Fol 
Música Fake, o novo libro-disco de Talabarte, 
do pasado novembro. Nel, atoparedes unha 
serie de historias que non se sabe canto teñen 
de real e canto non, (de aí o nome) e que 
recomendamos leades acompañadas cos 
ritmos bailables da tradición europea, ou 
mesmo de alén do Atlántico: mazurcas, 
schottish, milongas, polskas ou tarantellas…  

Sés: Tronzar os valos, Fol música, 2015. 
María  Xosé  Silvar  ou
Sés, como a coñecemos,
unha  das  cantantes
galegas  máis  queridas
nas nosas costas, co seu
último  traballo  no  que
deixa  a  súa  pegada
musical  coas  súas  letras
de lume e sons de blues,

rock e aires latinoamericanos.
https://www.youtube.com/watch?v=_giwXzvr4t0 

Recomendacións
de lectura: galego

Prunus cerasus (cereixeira). Foto de Benjamin Gimmel, BenHur – 
FreePiP (Free Pictures Project). CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org 
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Narrativa: 1º-2º ESO
Os Megatoxos e a cara oculta de lúa, de Anxo 
Fariña

Os  Megatoxos son  catro
mozos:  Ninfa,  Faísca,  Lúa
e  Ruxe. Eles deben
compatibilizar  as   súas
clases  no  “insti”  cunha
dobre vida na que van na
procura dunha cura para a
súa  mutación  xenética,
provocada por unha planta
especial, o Toxo. 
Esta é a 4ª entrega da serie: 
“Todos  os  humanos  teñen
dúas caras: a luminosa e a
escura.” A primeira é a que

normalmente  amosamos aos nosos semellantes,
mais,  as  veces,  o  demo  interior  quere  saír  á
superficie.  Que  pasaría  se  esa  vertente  sinistra
tomase  o  control?  E  se  lle  acontecese  a  unha
persoa cun alto potencial como Lúa?... O instituto
dos Megatoxos cae en desgraza e unha horrible
transformación  esténdese  entre  alumnado  e
profesorado...

Mutacións Xenéticas, de Fina
Casalderrey

Hadrián vai realizar o seu
bautismo de voo. Pensa que as
primeiras vacacións que
pasará fóra do seu país serán
as máis aburridas da súa vida
porque convivirá cun estraño
ser, ó que nin sequera coñece.
Estes van ser trinta días de
grandes descubrimentos, ata o
extremo de que Hadrián será o
protagonista na solución dun escuro problema que
está a piques de rematar coa liberdade humana 
que un louco pretendía controlar.

Narrativa: 3º-4º ESO
Futuro imperfecto, de Xulia Alonso Díaz

Relato  de  non  ficción.
Vida  e  literatura  ás
veces  camiñan  á  par,
onde a literatura serve
para  transmitir  a
experiencia  vital.  Iso
acontece  neste  libro,
no  que  Xulia  Alonso
narra  a  historia  máis
importante da súa vida:
a do seu amor por Nico
e a experiencia da súa
perda.  Durante  as

décadas  de  1980  e  1990,  moitos  mozos
descubriron simultaneamente o amor e a droga.
Seguida  pola  invasión  do  VIH  e  o  estigma
social.  As  consecuencias  desa  vivencia
marcáronos  para  sempre,  a  algúns  de  xeito
dramático. Este libro é un reencontro con ese
tempo, coa súa presenza proxectada no futuro.
Un futuro que xa non pode ser perfecto mais é
esperanzado...

Morning Star, de Xosé Miranda

“Morning  Star  é  unha
novela  de  odios  e
amores,  de  sangue,
crimes,  tiros,  coitelos,
persecucións,  paixóns  e
esperanzas,  gavelas  de
bandoleiros  do  século
XIX...”  Ademáis  diso,
temos aquí  a busca dun
tesouro,  arrodeada  dun
bo  feixe  de  personaxes
curiosos:  dous  rapaces
procurando  a  liberdade,
un cego que toca a gaita

e  o  violín  e  fala  en  verso,  un  can  branco,  un
portugués  dono de tres pegas amestradas e  un
ollo  coma  un  ovo  cocido,  o  bandoleiro  Lázaro
Rivadulla, un esqueleto nun pozo... Co contexto da
sublevación nas rúas de Pontevedra de 1846, e a
vida e os códigos dos criminais da época, fálase
tamén  da  aprendizaxe  da  vida,  de  saudade  e
dunha  afastada  estrela  que  brilla  cada  día
soamente  para  quen  sabe  ollala.  Morning  Star
acadou o Premio Xerais 1998 e xa vai pola súa
18ª edición.

Poesía

Masculino singular, de 
Carlos Negro

Citamos  da  páxina  da
editorial: 
“Masculino singular é un corte 
de sangue no medio do 
afeitado; unha refutación do 
macho alfa que destrúe os 
afectos e converte o terror en 
linguaxe dominante.” 
Ben  é  certo  que  estamos
[aínda!]  moi  acostumados  á

aquilo de “os nenos non choran” e aínda peor se
ao  que  lle  toca  chorar  é  un  home...  Masculino
singular é  unha  protesta  en  forma  de  poemas
contra  estes  códigos vellos  pero  aínda vixentes,
plasmado en poemas que andan entre o lúdico e a
reivindicación.  Neles  atoparedes  moita  ironía  e
humor, pero tamén textos que invitan á reflexión
algo máis seria sobre o tema.

... E unha proposta para descubrir poesía en forma
de música:  Aprendendo a ladrar,
de  Xardín  desordenado,  un
grupo de músicos que veñen do
Jazz e fan que  as nosas poetas
soen a swing, a blues, a bossa, e
se escoiten en teatros e bares. 


