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LECTURA FÁCIL, de Cristina Morales: Premio Herralde de Novela 2018 e 

Premio Nacional de Narrativa 2019. Nunha especie de escrita automática, a 
autora pon en boca de catro mulleres con distintas discapacidades intelectuais 

os problemas, inxustizas e prexuízos da sociedade actual nun discurso 
intelixible para todos e sen atrancos. Novela combativa que busca incomodar 

o lector. (C). 

SHANGHAI A BARCELONA, de Amador Castro Moure: Premio Xerais 
de Novela 2019. É unha novela sobre o tema da emigración a partir do 

protagonista, Orlando, quen de neno tivo que marchar como moitos galegos a 
Barcelona e deixar a súa aldea. Baixo o trauma do desarraigamento e con 

diálogos cheos de retranca, crea unha atmosfera abafante que se vale dos 

haikus para reforzar o simbolismo deste enfrontamento entre o espazo rural e 
o urbano. (G) 

BREVES AMORES ETERNOS, de Pedro Mairal: Do mesmo autor de La 

uruguaya amosa con esta novela o seu dominio do idioma e das técnicas 
narrativas. Dividido en dúas partes, Breves amores eternos, onde os relatos 

xiran verbo do tema do amor, do sexo, dos desexos, con ironía e humor, pasa 
aos relatos de Hoy temprano, situacións cotiás onde o autor amosa os temores, 

os absurdos e as situacións incómodas que poden xurdir na vida de cadaquén. 

Variado e entretido. (C). 



TEMPO FÓSIL, de Pilar Pallarés: Premio da Crítica Española 2018 e 
Premio Nacional de Poesía 2019. Poemario que xorde en 2011 cando un feito 

persoal e familiar, o derribo da casa construída polo seu pai, debido á 

ampliación do aeroporto de Alvedro, tórnase nun feito colectivo e permite a 
reflexión sobre a nostalxia polo paso do tempo e sobre a imposibilidade de 

deixar pegadas indelebles. (G).  

TIERRA ALTA, de Javier Cercas: Premio Planeta no 2019. A partir dun 
crime terrible que ten lugar en Terra Alta, nas Gráficas Adell, o policía 

encargado de investigalo, debe descubrir ademais o seu propio lugar no 
mundo, cando poucos anos atrás deixou en Barcelona á súa muller e á súa 

filla, Cosette, coma a da protagonista de Los miserables. Reflexión sobre a 

posibilidade da xustiza, a lexitimidade da vinganza, nunha narración de ritmo 
áxil e personaxes entrañables. (C). 

AS ESTACIÓNS DO LOBO, de María Reimóndez: Última novela da autora 

recentemente publicada. Narración feminista e intimista onde os sentimentos 
son os verdadeiros protagonistas. Clara, unha muller bisexual, debe atopar 

reencontrarse a si mesma e confiar nas súas posibilidades laborais, cando en 
pleno inverno en Múnic e descoñecendo o idioma, rompe a súa relación co seu 

mozo e consegue ser adestradora canina. É unha reflexión sobre a nosa propia 

condición de seres “domesticados” para perpetuar determinadas estruturas 
sociais, sexuais e de poder. (G) 

SOSPECHAS, de Herman Koch: Do mesmo autor de La cena, de gran éxito 
entre os lectores, volve sobre temas de índole moral, a hipocrisía e a violencia 

incardinadas na sociedade contemporánea. Koch manexa con audacia e humor 

situacións cotiás dos personaxes nas que as mentiras, as sospeitas, as traizóns 
e mais os sentimentos contrapostos aniñan e ameazan a ruptura conxugal e 

social. (C). 

A HERBA DE NAMORAR, de María do Cebreiro: O poemario é unha 
escolma de 50 poemas dos seus vinte anos de produción literaria, dende a 

aparición de O estadio do espello (1998) até Soños. Arquivos. Cartas (2018), 
aínda que tamén algúns son inéditos. (G).  

INTEMPERIE, de Jesús Carrasco: Retomamos esta novela de hai uns anos 

por ser agora levada ao cinema e protagonizada polo actor Luis Tosar e 
dirixida por Benito Zambrano (director de Habana Blues, Solas, La voz 

dormida...). A novela ten como protagonista real a paisaxe seca e violenta do 

sur, onde un neno foxe da súa casa e procura acubillo no campo, onde 
coñecerá a un pastor con quen aprenderá a sobrevivir. A novela está escrita 

nunha prosa rica e magnífica na liña de Delibes (Los santos inocentes) ou 
mesmo Cela (La familia de Pascual Duarte), e presenta puntos de vista 

interesantes sobre os que reflexionar. (C). 



GALILEO NO ESPELLO, de Xabier Paz: Novela histórica que adica o autor 
a un dos astrónomos máis importantes da humanidade, e quen dende a vellez 

cavila sobre a súa vida e a súa caída na desgraza. Unha nova forma de 

achegarse a este científico e filósofo xenial. (G) 

MALAHERBA, de Manuel Jabois: Dende o punto de vista do adulto, mais 

recuperando a inxenuidade mental e lingüística dun neno de dez anos, o autor 

galego (nado en Sanxenxo), nun estilo directo e a través de numerosas 
anécdotas acontecidas na infancia, dános a visión nada alentadora da dura 

aprendizaxe da vida. Historia de amizade, descuberta persoal, aceptación dun 
mesmo, identidade sexual, violencia e inxustiza, prexuízos sociais, tenrura, 

piedade, penetración psicolóxica e emocional... a través de personaxes que 

non esqueceremos, en especial, Tambu e Elvis. (C) 

BELEZA VERMELLA, de Arantxa Portabales: Novela que une a arte, o 

terror e a investigación policial con personaxes ben trazados. Adictiva, coma 

unha homenaxe á mestra Agatha Christie coas súas sabias deducións en 
habitacións pechadas para descubrir o asasino. (G) 

TRES MINUTOS NO AIRE, de Miguel Anxo Furado: A raíz da 
colaboración no programa Diario cultural da Radio Galega entre 2006 e 2009, 

este ano a editorial Galaxia recolle por escrito nun libro as súas reflexións 

sobre temas diversos como un ensaio. (G) 

 

XUVENIL 
 

 



O GRUPO, de An Alfaya: XII Premio Raíña Lupa de Literatura infantil e 
xuvenil 2018. Con ritmo áxil, esta breve novela está protagonizada por cinco 

adolescentes que sofren algún problema que lles impide unha plena 

integración na sociedade pola súa vulnerabilidade e que serán coordinados por 
Sandra, unha traballadora social nun centro do barrio. Personaxes ben 

retratados. (G) 

OS CORPOS INVISIBLES, de Emma Pedreira: Premio Jules Verne de 
Literatura Xuvenil 2019. Cunha trama orixinal esta novela tan ben escrita 

tenta facer visibles autoras que permaneceron moito tempo no anonimato, e 
faino a través dunha personaxe, L.C., unha rapaza de 15 anos que traballa 

nunha fábrica téxtil que un día recibe unha importante carta... Remóntanos á 

época vitoriana, en Londres, á revolución industrial... (G) 

NINFA ROTA, de Alfredo Gómez Cerdá: XVI Premio Anaya de Literatura 

Infantil e Xuvenil. Fálanos do maltrato e das relacións tóxicas de parella polo 

exceso de control. Orixinal no uso da linguaxe literaria, introduce textos 
poéticos e teatrais nun discurso narrativo en primeira persoa. Moi 

recomendable. (C). 

ATRANCO NO BANCO, de Núñez Singala: Divertida obriña teatral na que 

catro pesonaxes cadran cunha mesma intención: roubar o mesmo banco o 

mesmo día e á mesma hora. Autor da imprescindible Comedia bífida que nos 
fará pasar un agradable bocadiño. (G) 

TONY TAKITANI, de Haruki Murakami: Conto incluído no libro do autor, 
Sauce ciego, mujer dormida (1983) e que agora aparece publicado só nun 

delicado formato con marabillosas ilustracións de Ignasi Font, e que xa foi 

levado ao cinema co mesmo título do conto en 2004. Un home con apelidos 
que lle fan sentirse mestizo e afastado da sociedade busca o refuxio na pintura, 

na música de jazz, nos libros. Sinxela pero densa historia cun final que non 

nos deixará indiferentes. (C) 

Wahari, La Magia de los Haikus, de Carlos Rodríguez Sánchez. Este poeta e 

compositor venezolano cóntanos usando tres idiomas (castelán, xaponés e 
inglés) unha historia de amor que vai pasando polas catro estacións do ano, e 

que podemos ler en forma de 25 haikus con fermosas imaxes intimamente 

vencelladas aos poemiñas. Moi bonito e delicado, en pequeno formato. Para 
todas as idades.(C) 

MICROCUENTOS DE AMOR, LLUVIA Y DINOSAURIOS, peneira de cen 

textos que forman unha antoloxía de microrrelatos que destacan pola súa 
profundidade, feita en homenaxe ao escritor Augusto Monterroso. É un 

proxecto colaborativo de gran éxito en Twitter e que se presenta con tapa dura 
e ilustrado. (C) 



REVOLUCIÓN DETRITO, de Xosé de Cea: Baixo a aparencia dunha 
distopía, a noveliña é un canto á resistencia e á supervivencia, que nos fai 

pensar nas extremas condicións de vida dalgunhas persoas sometidas a un 

poder absoluto. Para todas as idades. (G) 

LLÉVAME AL CIELO, de Carla Guelfenbein: Primeira novela xuvenil 

desta recoñecida autora chilena (obtivo o Premio Alfaguara de Novela en 

2015 por Contigo en la distancia) que supón unha celebración da amizade, do 
amor e da importancia de superar a dor. (C) 

HAZ QUE NO TE PAREZCA AMOR, de Roy Galán: Peneira de textos 
maiormente poéticos que amosan e buscan a empatía cos lectores na expresión 

dos seus sentimentos e quere mudar o mundo a través das palabras. Perfecto 

para lectores dunha idade arredor dos trece ou catorce anos. (C) 

OS ANXOS INDECISOS, de Manrique Fernández: Relatos curtos nos que 

os personaxes están situados nos lindes e teñen que tomar decisións 

importantes e con consecuencias no medio de dúbidas e posibilidades reais ou 
fantasiosas. Pequenos anacos de vida ao límite. (G) 

MARFIL, de Mercedes Ron: Novela romántica da nova escritora arxentina 
que forma parte dunha biloxía, sendo a primeira parte Enfrentados e a 

segunda, Ébano. Lectura áxil e adictiva, a pesar de superar as 400 páxinas. (C) 

CÓMIC E RELATO ILUSTRADO 

 



A revolución vertical, de Ngũgĩ wa Thiong'o: Orixinal conto do autor 
kenyano con ilustracións de Agustín Comotto. Traducido a más de oitenta 

linguas no mundo aínda que a orixinal é a lingua que sempre defendeu o 

autor, o kikuyu (ou gikuyu) en homenaxe á tradición do conto oral e ás 
linguas. Narra a modo de fábula clásica a formación do corpo humano como 

una discusión entre as súas partes, de xeito que o autor quere facernos ver que 

todos os seres somos importantes e que dependemos uns doutros para 
conseguir a unidade necesaria para transformar o mundo. (G). 

MALA ESTRELLA, de Barbara Baldi: Novela gráfica magnificamente 
ilustrada que nos mergulla nas historias de corte clásico das irmás Brönte e 

con pinturas de Vermeer. Historia de mulleres que deben vivir situacións 

complicadas nunha época na que as súas opcións persoais eran moi limitadas. 
Moi belida e axeitada para ler no tempo de Nadal. (C) 

LA PLUMA DEL HALCÓN e EL SECRETO DE NÉBULA, de Trudi 

Trueit: Dúas novelas de aventuras interesantes da serie de Explorer Academy 
para National Geographic e con fermosas ilustracións (debuxos, planos, 

fotos...). (C) 

DIVULGACIÓN (Valores) 

 

 

 FEMINISMO E IGUALDADE:  

MUJERES. NUESTRA HISTORIA, de Lucy Worsley: Libro fundamental 

en gran formato para coñecer a historia das mulleres ao longo dos séculos e 



nos cinco continentes. Moi didáctico e ameno, con imaxes e ilustracións 
pertinentes. (C) 

FEMINISMO 4. LA CUARTA OLA, de Nuria Varela: Segunda parte ou 

continuación de Feminismo para principiantes. Libro indispensable para 
coñecer o momento crucial no que estamos a través dunha análise rigorosa das 

últimas teorías, mobilizacións e propostas do feminismo como movemento 

global. (C) 

COMO TÚ: Libro que reúne 20 relatos e 20 ilustracións pola igualdade, nun 

proxecto creado e dirixido por Fernando Marías. Entre os relatos atopamos 
autores como Ana Alcolea, Ledicia Costas, Espido Freire, Antonio García 

Teijeiro, Alfredo Gómez Cerdá, Gonzalo Moure, Care Santos... Edición 

xuvenil de Anaya. (C). 

 ACOSO E DIVERSIDADE: 

NO TE CALLES: Seis relatos contra a xenreira, o bullying, e sobre como 

superalo. Entre os autores salientan Javier Ruescas e Benito Taibo. Todo 
consiste na aceptación da diversidade, algo que co que hai que aprender a 

convivir, porque a diversidade nos completa e enriquece. Dirixido a lectores 
novos, e con ilustracións nesta edición de Nube de Tinta.  

PELÍCULAS 

 

CAFARNAÚM: A película arrinca coa denuncia dun neno duns 12 anos aos 

seus pais por darlle a vida. Unha historia da infancia arrebatada e pobreza, 

ambientada en Beirut, como a de tantos nenos que malviven nas rúas e son 



vítimas da situación social e familiar da súa contorna. Necesaria, dura, 
emotiva e excepcional. 

UN DÍA MÁIS CON VIDA: Repaso á historia da fin da colonia portuguesa de 

Angola e á guerra civil posterior dende a experiencia do reporteiro polaco 
Ryszard Kapuscinski. Visualmente moi atractiva polo uso alterno de 

animación, imaxes actuais e de arquivo.  

UNHA PASTELERÍA EN TOKIO: Sentaro leva unha pequena tenda de 
doces, negocio que non vai ben ata que recibe a receita secreta dunha anciá, 

Tokue, para facer os mellores dorayakis, típico doce xaponés. A relación entre 
eles prospera e amósanse as súas respectivas feridas, fraxilidades, ata que un 

xiro inesperado explica a situación da anciá. Unha denuncia ás 

discriminacións sen xustificación en pleno século XXI. 

KISEKI (MILAGRE): Do mesmo director de Un asunto de familia, que xa 

recomendamos para o verán do curso pasado, Kiseki é o que agardan dous 

irmáns que viven cos seus pais separados: un vive co pai e o outro coa nai e os 
avós. Os dous soñan coa súa reconciliación. Conmovedora e emotiva, tenra e 

optimista, sinxela e inxenua pero profunda.  

O XARDÍN DAS PALABRAS: Do mesmo director de Your name e a recente 

O tempo contigo, esta película de animación conta a historia dun adolescente 

apaixonado polo deseño de zapatos, que coñece a unha misteriosa muller na 
época de chuvia. Final inesperado, marabillosa e abraiante uso da cor e das 

imaxes. 

 

 

BO NADAL E BOAS LECTURAS !!! 

 

EQUIPO DA BIBLIOTECA 
 


