
“Creo que parte do meu amor á vida débollo ao meu amor aos 

libros” (Adolfo Bioy Casares) 

Este xoves, 23 de abril festexamos o DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO. Foi en 1995, cando a 
UNESCO (Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura) decidiu 
proclamar o 23 de abril como o Día internacional do libro e dos dereitos de autor/a. A data foi 
escollida porque nela coincidía o cabodano da morte de Cervantes e o aniversario do 
nacemento e morte de William Shakespeare, para esta feliz coincidencia uns usabamos o 
calendario gregoriano e outros o calendario xuliano, mais iso son asuntos menores, o 
importante é que quedou así instituído a nivel internacional o DÍA DO LIBRO. 

Neste día no instituto sempre iamos visitar algunha libraría, faciamos algún cartaz animando a 
ler, lecturas continuadas no salón de actos, mais este ano nada disto é posible. Imos entón 
deixar pasar o día sen unha grande festa? NON!!! 

Queriamos facer para festexar esta data varias cousas: 

1. Un gran cartel onde profesorado e alumnado estiveramos lendo. Como podes 

participar? Só tes que mandarnos unha fotografía túa lendo a este correo de Nuria Pérez 

Castelo, profesora de Ciclos: nuriapc.comercio@gmail.com Con todas as que enviedes 

nós faremos ese cartaz de ZALAETA LENDO. Tedes que animarvos moitos se non 

queda un pouco pequeno o reto que nos marcamos. 

2. Para aquelas que vos animedes a ir máis alá propoñémosvos que nos enviedes un 

vídeo, tamén lendo, a ese mesmo correo. 

3. A terceira proposta é un agasallo para vós, para que, a aquelas que vos preste, 

aproveitedes estes días para ler aquilo que vos guste. Fixemos unha selección de 

catorce títulos de narrativa e apuntamos tamén unha pequena recensión para que cada 

un de vós poidades escoller tema, autora, trama que máis che interesa. Todos estes 

títulos están no catálogo de Galicia Le para préstamo. Podes lelos en liña ou descargalos. 

O préstamo é para tres semanas. Se xa intentaches solicitar un libro na plataforma e 

non che foi fácil mira este titorial das bibliotecas municipais da Coruña que explica moi 

claramente como acceder á plataforma de préstamo dixital das bibliotecas públicas de 

Galicia “Galicia Le”.  

Aí vai a preselección de novela que nós fixemos, por suposto a algún/nhas non vos gustará a 

narrativa e podedes atopar na plataforma GaliciaLe moitas outras propostas diferentes, poesía, 

banda deseñada, ensaio, libros de animais, de coches, de cociña, ou de fútbol... 

 ............... 

“O grupo” de An Alfaya 

Sentiches discriminación algunha vez polo teu aspecto, a túa orixe ou a túa orientación sexual? 

Serías quen de desprazarte a diario pola túa cidade nunha cadeira de rodas? Imaxinas ter un 

pai maltratador? 

Antón, Runa, Carla, Amina e Nico son adolescentes que viven en primeira persoa algunha 

destas situacións. Deciden acudir ao Centro Cívico do seu barrio seguindo o consello dos 

adultos nos que confían. Non se coñecían, mais a carón de Sandra, unha traballadora social 

que conduce os encontros, as súas voces álzanse de xeito testemuñal amosando a súa 

vulnerabilidade. 

Non obstante a coordinadora arrastra feridas pendentes de cicatrizar que a fan dubidar da súa 

capacidade profesional cando se atopa fronte ao Grupo. 

mailto:nuriapc.comercio@gmail.com
https://www.galiciale.gal/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FFNDWMkvDdRpzfPMVQjSFFgZNwNwSLjw?projector=1


“Os corpos invisibles” de Emma Pedreira 

L. C. é unha rapaza de quince anos que traballa desde os oito nunha fábrica téxtil de Londres 

en plena Revolución Industrial, onde as nenas escravas son parte da produción en cadea. A 

vida de L. C. dá un xiro cando cae nas súas mans unha carta escrita por Prometea Stoner, unha 

muller de familia acomodada propietaria dunha cadeira de rodas motorizada, unha saúde fráxil, 

toda unha lenda sobre as costas e unha vontade de ferro. As súas vidas non poden ser máis 

diferentes, pero ambas as dúas buscan a liberdade, a existencia e o recoñecemento que a 

sociedade lles negaba a elas e a todas as súas compañeiras. 

“Memoria do silencio” de Eva Mejuto 

Estación de tren de Ribadavia, verán de 1943. Günter busca ascender na Gestapo destapando 

unha trama internacional que axuda os xudeus a chegar a Portugal e abandonar Europa. Lola 

é unha muller brava e xenerosa, que cre na xustiza por riba de todo e arrisca a vida por axudar 

a quen o necesita. Frieda foxe da Holanda nazi e do seu pasado, arelando empezar unha nova 

vida en América como directora de orquestra. Tempos difíciles onde o medo e o silencio tecen 

unha rede de segredos e intrigas cun fin último: a liberdade. 

Novela a tres voces que explora, entre ficción e realidade, un capítulo pouco coñecido do noso 

pasado recente: Galicia durante a II Guerra Mundial. 

Eva Mejuto regresa á narrativa xuvenil con Memoria do silencio, finalista do Premio Jules Verne, 

logo da súa incursión con 22 segundos (Xerais 2017). 

“Silencio” de Fran Alonso 

Un xornalista galego duramente castigado polo poder ten que emigrar a Madrid na procura de 

traballo. Nesa cidade aluga un piso vello e enigmático e, sen querelo, vese envolto nunha 

situación kafkiana. Da vivenda do lado proceden os estraños ruídos do silencio. A través dunha 

atmosfera intrigante, Silencio configúrase como unha novela de suspense, suspense que se 

intensifica de forma vertixinosa para presentarnos unha historia próxima ao misterio e ao 

desacougo urbano. Con esta novela descubrimos o arrepío que habita no ser humano 

contemporáneo con só rañar uns centímetros na cotra do cotián, na nosa vida doméstica. Coa 

súa capacidade habitual para transportarnos aos lugares máis sorprendentes e cun estilo 

directo, breve e conciso, en Silencio Fran Alonso non deixa lugar para o respiro. 

“Vapor” de Lea Tobery 

Helena ten 19 anos e hai un sufriu un terrible accidente de avión. Só ela sobreviviu. A partir 

dese tráxico suceso, a súa vida cambiou por completo. Ela, unha persoa alegre, empezou a 

amosar bruscos cambios de humor. O seu presente é de cor negra: case sempre está abatida, 

irascible ou triste. E, a miúdo, séntese vapor: coma se transitase entre a realidade e a 

irrealidade. Desde o accidente, a súa existencia está estreitamente vinculada a un segredo. Ela 

e o seu segredo son inseparables. Algo inconfesable ocorreu naquel avión sinistrado. ¿Que foi 

o que pasou? ¿Por que só se salvou Helena? ¿Cal é o seu segredo? Vapor comeza no 

momento en que Helena decide coller folgos e confesarlle todo a Nathan, o seu mozo. Pero 

non recibe a resposta agardada: sae correndo e déixaa plantada. Ela derrúbase e séntese, 

máis ca nunca, vapor. Está farta. Por moito que o intenta, non consegue encontrar nin unha 

pequena luz que a guíe entre as tebras que tinguen a súa vida. Unha vida que Helena desexaría 

pintar de verde, a cor da esperanza. 

 

 



“A sombra cazadora” de Suso de Toro 

Dous irmáns viven co seu pai nunha casa totalmente arredados do mundo exterior. Fóra hai 

unha ameaza para todos eles que só o seu pai coñece. Un día o seu encerro vese alterado, e 

o seu pai advírteos: «Maxinade que a vosa sombra se separa de vós e toma vida de seu. 

Maxinade que a imaxe do espello toma vida propia e actúa pola súa conta. Ha chegar un 

momento no que teñades dificultades». Narrada en primeira persoa, altérnanse os puntos de 

vista de un e outro irmán en cada un dos capítulos. Con esta obra Suso de Toro inicia unha 

nova vía que el define como «unha aventura, unha narración mítica, que comeza lenta pero 

intrigante e se vai acelerando coma un thriller». A sombra cazadora será levada ó cine. 

Traducida ó castelán e ó portugués, así como a outras linguas europeas. 

“A punta de pistola” de Fran Alonso 

A punta de pistola ábrese cunha escena de ritmo trepidante: un delincuente de pouca monta, 

coñecido como O Varas, e a súa muller, Rica, acoden a un Centro de Acollida Familiar para ver 

os seus fillos, baixo a tutela dos servizos sociais. Unha vez alí, secuéstralos e lévalos a punta 

de pistola. Así comeza unha frenética fuxida. Ao tempo, outra historia transcorre en paralelo: a 

dunha camioneira emprendedora, culta e licenciada, que conduce e escribe nun blog. A 

camioneira, admiradora da vida da fisterrá Celia Rivas, a primeira muller en conducir un camión, 

en 1932, supón un contrapunto máis intimista á desenfreada fuxida que protagoniza a parella 

de secuestradores. Moita acción, planos cinematográficos, novas tecnoloxías, o papel da muller 

e a desestruturación social, familiar e educativa son algúns dos eixos que vertebran esta novela 

que está baseada nun feito real e logra atrapar os lectores e lectoras. 

“O corazón de Xúpiter” de Ledicia Costas 

Non foi doado para Isla mudar de cidade e empezar de cero nun novo instituto. Devecía por dar 

un paseo polo espazo, avistando planetas a través do telescopio, mergullada no ventre do 

universo. Casiopea, o nome da tartaruga máxica de Momo, era o nick que empregaba nos foros 

sobre astronomía nos que participaba adoito. Alí coñeceu a Xúpiter, alguén que semellaba 

saber moito de estrelas. As longas conversas até ben entrada a madrugada prenderan unha 

luz, entre os dous existía unha maxia que traspasaba as fronteiras do ciberespazo. Isla sentiu 

a necesidade de sabelo todo sobre Xúpiter: onde vivía, a que instituto ía, o seu nome real 

Quedaron para se coñecer nunha noite de San Xoán de cacharelas e mar embravecido. Foi 

entón, despois de despedirse da súa amiga Mar, cando Isla se precipitou na escuridade. A súa 

vida estaba a piques de cambiar para sempre. 

“Todos somos”, de Marcos Calveiro 

Dende a desaparición de Natalia os pais de Antón xa non lle deixaban baixar o lixo á noitiña. 

Parecía incríbel que a súa vida, a vida de todos eles, dese un xiro tan brusco e dramático en 

tan pouco tempo. As cousas andaran nas mans do demo dende que a nova da desaparición de 

Natalia, compañeira de clase de Antón, correra como a pólvora por toda a praza da Bichoca. O 

sábado, ao día seguinte de desaparecer, xa o sabía todo o mundo. Mais foi o domingo cando 

todos foron conscientes da brutal realidade e de que a cousa ía en serio. 

“A cabeza de Medusa” de Marilar Aleixandre 

Unha festa de disfraces acaba de madrugada nun camiño afastado onde Sofía e Lupe son 

violadas. Durante os días que seguen descubrirán que, como a Medusa, moitos non se atreven 

a miralas en fite. Son elas quen deben avergoñarse? Iso non ocorrería se non levasen minisaia? 

É mellor non denunciar, non procurar complicacións? Inspirada no mito de Medusa, castigada 

despois de ser violada a levar serpes por cabeleira. Dende a mesma noite da agresión vai 

comezar para as dúas mozas o pedregoso camiño da busca da xustiza. Debateranse entre 



sucumbir e cargar coa lousa que algúns queren pousar sobre elas ou aferrarse a aqueles que 

as alentan a seguir na procura da propia dignidade e do dereito a superar o sucedido. Narrada 

en terceira persoa, A Cabeza de Medusa, a novela de Marilar Aleixandre, gañadora do Premio 

Fundación Caixa Galicia de literatura xuvenil 2008, conxuga a descrición, a narración e o 

diálogo, así como o xénero xornalístico, para conseguir, en palabras do xurado, unha prosa áxil 

e dinámica que avanza con maxistral fluidez dende o comezo en que se coñece o 

acontecemento que desata a trama, ata a última páxina en que se resolve. A amplificación 

social da violación e tamén a procura dos amor(ot)es ventureiros, o papel do amor e a amizade 

na resistencia ao medo e á vergoña son temas abordados nesta magnífica novela con valentía, 

claridade e tenrura. 

“Pel de lobo” de Xosé Miranda 

Fulxencio Nóvoa e o seu fillo Xosé tiñan sona de bos tiradores e solicitábanos dos pobos para 

que fosen matar lobos. Desta volta, Xosé, un mozote de dezasete anos, dará conta en primeira 

persoa do acaecido na chamada que lles fixeron as xentes do Incio, na procura dun lobo 

enorme, que algúns din completamente negro e outros branco, unha besta que xa comeu un 

par de nenos e unha rapaciña que pastoreaba o gando. Alí no Incio, Xosé coñecerá a beleza 

inquedante das irmáns Ana e Aurora e enfrontarase ás gadoupas dun animal que non ten medo 

do home nin do lume. Este é o arranque argumental de Pel de lobo, unha novela de aventuras 

e terror que recrea o mito popular e literario do lobishome. Xosé Miranda crea nesta novela 

engaiolante a atmosfera desacougante das fazañas e das crenzas sobre o lobo nas aldeas da 

montaña luguesa. Aventuras e crenzas que non lle impiden o que non lle impiden recoller 

noutros fíos narrativos unha misteriosa historia de amor e de descubrimento iniciático da vida 

adulta, o debate sobre as ideas de redención dos foros, o mundo mítico e as crenzas populares 

da aldea, ou as historias de cazadores. 

“Asústate, Merche” de Fina Casalderrey 

Esta historia iníciase cando, a través dunha nota necrolóxica nun xornal, Auria descobre unha 

terrible e misteriosa razón que a empuxa ó suicidio. Por medio de Merche, o diario de Auria, e 

dun narrador revivimos unha viaxe por Europa. O presente e o pasado avanzan paralelos. Os 

capítulos do pasado van dando claves para descifrar a situación actual. O descubrimento do 

amor, o sexo, o aborto, a amizade, os estudios, as relacións familiares... xorden dese fío 

argumental que resulta ser a viaxe. 

“Corredores de sombra”, de Agustín Fernández Paz 

Verán de 1995. No pazo dos Soutelo, ao facer unhas obras de restauración, descobren un 

esqueleto dentro dunha alfombra enrolada, oculto entre dous tabiques. Un cadáver 

emparedado hai máis de cincuenta anos, cun burato de bala na cabeza. Quen é o morto? Que 

man empuñou a pistola que o asasinou? Clara Soutelo, testemuña involuntaria do 

descubrimento, asume o reto de desvelar o misterio que se esconde tras as dúas preguntas. 

Unha investigación complexa, que a levará a indagar no pasado da súa familia. Moito tempo 

despois, cando xa é maior, decídese a contar os sucesos daquel verán dos seus dezaseis anos, 

cando descubriu a plenitude do primeiro amor e cambiou para sempre a súa forma de entender 

a vida. Corredores de sombra de Agustín Fernández Paz é un thriller moral onde se pretende 

desvelar un dobre misterio que leva consigo unha investigación, con momentos de gran tensión, 

e unha resolución na liña das mellores novelas negras. Pero tamén é unha novela sobre a 

progresiva toma de conciencia da nova protagonista obrigada a elixir o camiño polo que quere 

facer a súa vida. Unha novela memorable que confirma a Agustín Fernández Paz como un dos 

narradores primeiros da literatura galega. 

“Ámote, Leo” de Rosa Aneiros 



Catro amigos e unha gran viaxe. Este era o plan de Leo ao rematar os estudos universitarios. 

En cambio, todo se esborralla uns meses antes de partir, cando os seus colegas se botan atrás 

e Leo debe afrontar unha decisión transcendental: desistir ela tamén ou marchar soa. A 

encrucillada é difícil e as dúbidas afógana, pero a ansia por coñecer mundo pode máis que 

todos os medos. Por fin, unha mañá de xaneiro fai oídos xordos ás advertencias familiares e 

toma un avión con destino ao sur. Estará fóra exactamente seis meses, nin día máis nin día 

menos. Aquí comeza un periplo cheo de aventuras e de personaxes fascinantes no que os seus 

pés a levarán moito máis lonxe do que nunca imaxinara. Lisboa, Barcelona, Granada, 

Marrakech, O Cairo e Istambul serán as primeiras escalas desta apaixonante viaxe perseguida 

por unha enigmática pintada que aparece nos lugares máis insospeitados: Ámote Leo A. Quen 

estará detrás da misteriosa mensaxe? Será algún dos membros da extravagante tropa de Ruth 

á que se arrima en Barcelona? Inicia así unha engaiolante triloxía na que Leo deberá resolver 

estas e outras incógnitas que lle deparará o camiño, para descubrir que as cousas non sempre 

son como as soñamos. Ás veces resultan moito mellores. 

 

 

LER SERÁ NO FUTURO UN ACTO DE REBELDÍA (Alberto Manguel) 

Feliz Día do libro e non esquezas enviarnos esa foto túa lendo. 

Grazas e vémonos nas librarías... 


