
Un chisco de poesía

Don Anónimo de Xohán Baldomir
Recomendamos este poemario por ser unha creación
de Xohán, profesor de Lingua Galega e Literatura no
noso centro durante o segundo trimestre. 

El  mesmo  di  que  “o  seu
poemario  é  unha  obra
composta por 50 textos de
temática  diversa.  É  Don
Anónimo  unha  máscara
da  sociedade  occidental,
en  que  a  pesar  de  que
calquera  pode  ser
coñecido grazas ás redes
sociais,  en  realidade  a
maioría  de  nós  somos
Don ou Dona Anónimo, xa
que  seguimos  sendo
humanos  que  pasamos
desapercibidos  e  que

compartimos sentimentos con outras persoas que non
coñecemos, outros Don e Dona Anónimo. Trátase, por
tanto, da conexión esencial do ser humano”.

Na casa da avoa  de Marta Dacosta

É unha reflexión poética
tecida  con  tres  fíos:  o
da  literatura,  o  da
historia e o da vida. 

O  tear  en  que  se
encontran  mulleres
míticas  e  mulleres
reais,  personaxes
literarias  e  personaxes
históricas,  todas
invisibless,  porque  se
unhas  son  anónimas,
outras,  malia  teren
nome  e  coñecérmolo,
foron  deformadas  e
asimiladas.

Sociolingüística

Galegocalantes e galegofalantes de Carlos
Callón
Un libro-testemuño sobre o
retroceso  iniciado  pola
lingua desde o 2010, como
consecuencia  da  pésima
política  lingüística  do
goberno.  Nas súas páxinas
analízanse  as  causas  dos
retrocesos  e  do  inédito
movemento  social  de
resposta xurdido nese ano.
Ademais,  fornécense
argumentos para continuar
na  defensa  do  idioma  e
anímase a que as persoas
galegocalantes  dean  o
paso a se transformaren en galegofalantes. É, pois, un
libro que dá azos, razóns, forza e determinación. 
Galegocalantes, unídevos!!!

Sacar  a  lingua  é  de  mala  educación.
Oportunidades  do  multilingüismo  na
infancia  e  na  idade  adulta  de  Núñez
Singala

O  autor  presenta  os
motivos  polos  que
todos os habitantes de
Galicia  deberían  ser
competentes das dúas
linguas  oficiais  da
comunidade  e
empregar esa destreza
como  trampolín  para
adquirir outras o antes
posible.  Porque  en
cuestión  de  linguas  o
importante é sumar.
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Traducións

Sanatoria:  Historia  dos  nenos  raros  de
Francesc Grimalt

Conta  a  historia  de  Teo,  Pés
Mollados,  Brais,  o  Xefe,
Constanza,  Orlando,  Iván  e
Hugo,  oito  rapaciños  raros  que
escapan  dun  sanatorio
psiquiátrico  no  que  son  retidos
en contra da súa vontade. Están
fartos de vivir nese desagradable centro dirixido polo
malvado doutor Pío Carcasa.  

Eu son Suleimán de Antonio Lozano

A historia de calquera dos miles
de  rapaces  que  desafían  a
morte  para  chegar  a  Europa
fuxindo da guerra e da miseria
no  continente  africano.  Un
drama que traspasa o frío factor
da actualidade para achegarse
á  dimensión  humana  do
fenómeno migratorio.

Todos teriamos que ser
feministas de
Chimamanda  Ngozie
Adichie.
A  autora  nixeriana  ofrece
unha  definición  singular  do
que significa ser feminista no
século XXI, cun estilo claro e
directo, sen deixar de lado o
humor, ao tempo que dpistas
de como facer deste mundo
un lugar máis xusto.

Historias debuxadas

Fóra de mapa de Emilio Fonseca

Esta obra foi a gañadora do XI Premio de Banda
Deseñada Castelao da
Deputación  da  Coruña
(2016).

   O xurado destacou
a  necesidade  e  abrir
unha  nova  liña
destinada  a  público
infantil e xuvenil e dixo
que  esta  é  unha  obra
de gran ambición “cun
guión  rico,  ben
documentado  e
estruturado; un debuxo
eficaz  con  moi  bos
recursos expresivos e  bo tratamento da imaxe que
provoca unha lectura fluída e engaiolante”.

A  lenda  de  Sally  Jones de  Jakob
Wegelius

Esta  é  unha  historia  sobre
crimes  non  resoltos  en  terras
afastadas,  en  cidades  ocultas
tras a brétema. É unha historia
sobre  maldade  arteira  en
xunglas calorosas e sobre unha
leal  amizade  en  océanos
tormentosos.  É  unha  historia
sobre  morriña,  esperanza  e
crueis traizóns. 

Esta  é  a  lenda  de  Sally
Jones.  unha  gorila  que
encarna,  malia  os  maltratos,
traizóns e vexacións que sofre,

valores  como a lealdade e a  xenerosidade por  riba
doutras cousas.

Un pouco de todo

4 xinetes de Anxo Fariña

Intenta imaxinar por un momento o
que  habías  sentir  se  un  día
descobres  que  vas  ser  o  causante
da  morte  de  sete  mil  millóns  de
persoas.  Imaxina que  es  un Xinete
da Apocalipse.

Europa Express de Andrea Maceiras
Novela  coral  de  intriga
psicolóxica,  a  historia  alterna
lugares,  personaxes  e  tempos
narrativos no seu avance cara o
descubrimento  dunha  verdade
inexorable, capaz de cambiar o
rumbo  das  vidas  dos  seus
protagonistas.  A  liberdade  das
viaxes,  a  identidade  ou  a
procura  do  amor  son  algunhas
das constantes deste relato que
afonda na esencia da mocidade,
tan  efémera  no  tempo  como
perdurable na memoria.

Será  correcto?  A  guía  de  protocolo
máis  divertida  e  sinxela  para  maiores  e
pequenos de Concha Blanco e Maria Canos


