23 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DO LIBRO

O xoves, 23 de abril, é o Día do Libro. A orixe do Día do Libro hai que buscala no ano 1926 en
Barcelona. O 23 de abril, data da norte entre outros de Cervantes e Shakespeare, día de San
Xurxo, (Jordi en Cataliña), é costume que a xente agasalle unha rosa e un libro. No ano 1995, a
UNESCO, converte a data en Día Mundial do Libro.
Os libros son unha das mellores formas de transportarnos a outros tempos e a outros lugares.
Este ano, confinados nas nosas casas, non podemos celebrar o Día do Libro na Biblioteca do
IES. Por eso, como remedio fronte á monótona e aburrida exposición informativa dos medios e
redes sociais, e para abstraernos e esquecernos por un anaco da realidade, propoñemos de
seguido unha morea de libros que nos permiten sair da nosa casa e viaxar por Galicia.
Ímonos de viaxe á cidade de Lugo con …
Las hijas del César. Pablo Núñez.
Ed. Hércules
Livia, Loberia e Dunia, chegan a Lucus
Augusti, a actual Lugo, para levar a cabo
unha perigosa misión…

Todo isto che darei.
Dolores Redondo. Ed. Xerais
Lévanos á Ribeira Sacra Lucense
Manuel investiga a extraña norte do seu
home Álvaro ocorrida na Ribeira Sacra,
unha terra de fortes creenzas e
arraigadas costumes no que a lóxica
nunca é tal.

La noche de las luminarias. José Francisco Rodil Lombardía. Velasco Ed.
Seguimos en Lugo, pero ímonos á montaña luguesa, e ó occidente asturiano
Emotiva novela que nos leva ós axitados anos da Segunda República e á
traxedia da Guerra Civil

La sombra del ámbar.
María Luisa Prada Sarasúa. KRK Ediciones
A muller está ingresada no hospital de Conxo,
en Santiago, dende hai 30 anos, diagnosticada
con un trastorno de identidade disociativo. Ela
afirma que está alí por un erro médico e policial.
Que pasou naquel accidente no que morreu a súa irmá xemelga? Victoria,
interésase na súa historia e lévanos ata A Fonsagrada e a montaña luguesa
para descubrir a verdade.
Daixamos Lugo e a súa
provincia e viaxamos ata
Ferrol, Ares, Pontedume,
Confesión.
Eduardo
Martínez Rico. Ed. Dalya
Fernando, condenado a
norte, dende a cela do
Castelo de San Carlos,
escríbelle ó seu amigo
Santiago.
Domingo Villar e o inspector Leo Caldas lévannos ata Vigo, Panxón, Nigrán, Tirán….

Tamén nos amosa Vigo Pedro Feijoo

Daniel Cid

Óscar Sánchez Fernández

E Manuel Loureiro

Seguimos na provincia de Pontevedra. Ahora imos á capital da provincia e á súa veciña Poio
Portosanto. Rodrigo Costoya Santos. Ed. Toxosoutos
E se Colón era Galago?

En la casa grande. Carmen Martínez Coello. Ed. El ojo de Poe
Unha novela de paixóns e sentimentos sobre
unha herdeira e unha morte tráxica que nos
leva do Madrid da transición, ó Ourense de
Vicente Risco, á Celanova de Curros Enríquez,
ou pola romería da Virxen do Cristal.

E en Ourense seguimos. Diego Ameixeiras e o detective Horacio Dopico guíannos pola Cidade
das Burgas e os seus arrabales

De Ourense ímonos a Santiago de Compostela. A guía desta vez será
Crime en Compostela. Carlos G. Reigosa. Ed. Xerias
O detective Nivardo Castro e
o xornalista Carlos Conde
investigan o asasinato dun
coñecido
e
millonario
constructor no centro histórico
de Santiago de Compostela.
As súas pesquisas tecen unha
trama na que o sexo, o diñeiro
e a codicia marcan as
turbulentas relacións dos seus
protagonistas. E todo eso sen dar as costas á cidade
milenaria, que se convirte nun fermoso e á vez cruel
escenario, vibrante de historia e misterio.
Esta obra, galardonada co I Premio Xerias, está
considerada a obra fundacional da novela negra
galega

Tamén pola cidade do Apóstolo nos movemos da man de
O lapis do carpinteiro. Manuel Rivas. Ed. Xerais.
Unha historia de amor, melancolía e liberdade. Un grande
amor en tempo de guerra e posguerra que chega ós nosos
días entre Marisa Mallo, unha fermosa moza de Fronteira, filla
dunha familia reaccionaria e o médico republicano Daniel Da
Barca, posuídor da beleza tísica e seguidor da teoría da
realidade intelixente do doutor Nóvoa Santos. Fronte a eles a
mirada escrutadora dun home que non tiña medo, Herbal, o
garda da cadea da Falcona que verá restaurada a súa
condición de ser humano por obra e gracia de tantas formas de
amor como o lapis do carpinteiro lle foi ensinando a debuxar. O
lapis do carpinteiro é testemuño dunha traxedia curativa, unha
metáfora de tódalas guerras, unha loita contra o esquecemento
que demostra o poder salvífico do amor.

E rematamos a nosa viaxe en A Coruña.
O señor Lugrís e a negra sombra. Luis Rei Núñez. Ed. Xerais
Luis Rei guíanos por barrios e rúas da cidade e por locais xa
desaparecidos, nunha lograda mezcla de ficción e realidade.
«O Café Galicia, no Cantón Grande, é o Quilómetro Cero da
intelectualidade. O Café Galicia é invariablemente a primeira
parada de Álvaro Cunqueiro cando ven conferenciar a Coruña.
Gústalle caer por alí de sobremesa, cando hai pleno e unha
brétema de puros o envurulla todo».
A meirande parte desta biografía novelada transcorre na cidade
de a Coruña. Na última parte ímonos a Vigo, cidade na que
morrería o pintor.

