
Este Nadal déixate guiar polas 

nosas recomendacións de lectura…  

Antía Yáñez 

 

Entre donas (2021) reúne baixo 

este título a Marilar Aleixandre, 

Marica Campo, Rosalía Fernández 

Rial, Inma López Silva, Teresa 

Moure, Emma Pedreira, María 

Reimóndez. Eli Ríos, Anxos Sumai 

e Antía Yañez, ademais de Ana 

Luísa Bouza Santiago, que é quen 

asina o epílogo. Estamos diante 

dun volume que nos presenta un 

bo número de narradoras perten-

centes a promocións ou xeracións 

diferentes, e que supón unha 

inmellorable ocasión para ache-

garnos á narrativa de muller no 

panorama da narrativa actual. A 

autora máis nova do grupo é Antía 

Yáñez , quen nesta obra achega un 

relato sobre dúas nais que rachan 

coa mitificación da maternidade  

ANTÍA YÁÑEZ 

 

Antía Yáñez (Burela, 1991) é Enxeñeira de Camiños pola 
Universidade da Coruña. Entre outros premios, ten gañado 
o  Premio Illa Nova de Narrativa en 2018 por Senlleiras ou o 
III Premio Agustín Fernández Paz de narrativa xuvenil por 
Plan de rescate.  

A súa obra narrativa, para público xuvenil ou non tanto, 
achégase á cuestión da diversidade como punto fundamen-
tal da súa creación literaria. Todas as persoas somos distin-
tas e todas temos algo que achegar, incluso aqueles/as que 
parece que non temos moitos que lle ofrecer á sociedade. 
Pero tamén podemos atopar nos seus libros o gusto pola 
aventura, presente ou post-apocalíptica, na que perdernos 
e atoparnos… Boas lecturas!  
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Libros para o 1º ciclo da ESO 

Xa non existe a Era Superficial no 

planeta Terra. Tras o Gran Cata-

clismo, a humanidade sobrevive 

soterrada nas Colmeas, estrutu-

ras elípticas con minúsculos 

cubículos hexagonais onde dor-

men os seus habitantes. Iolanda 

é unha adolescente que, xunto a 

súa filla e o seu curmán, vive 

nunha destas Colmeas baixo a 

tiranía da Raíña e a escaseza de 

auga, un ben que se converteu 

no artigo máis prezado do mun-

do e polo que a xente é mesmo 

quen de matar.  

A novela das mulleres que ra-

chan co silencio. Unha influen-

cer sobe unha foto ás redes 

sociais onde aparece unha man 

fantasma. Xusto unha semana 

máis tarde, a moza é atopada 

morta. A partir deste fío técense 

as vidas de varias mulleres de 

diferentes séculos. Mulleres que 

tiveron que vivir as súas vidas 

supeditadas ás dos seus homes, 

baixo as estritas normas non 

escritas (ou si) que as sinalaban 

como inferiores.  

Aurora é nova, independente, ten 

traballo, amigas, vive soa na cidade, 

le novelas eróticas, sae cando quere 

e déitase con quen lle prace. Todo 

sería perfecto... se non fose porque 

na súa existencia case nada vai 

como debería. A súa vida cambalea, 

a súa parella abandonouna, foxe das 

súas amigas para non ter que dar 

explicacións e prefire manterse 

afastada da familia. Un día, por 

casualidade, Aurora coñece a Brais, 

un neno de dez anos, curioso, im-

pertinente, con pinta de superdota-

do pero de familia desestruturada, 

do que non é quen de librarse.  

O misterio de Portomarín (2016) e O Misterio do torque de Burela 

(2019) protagonízanos catro irmáns e un can especialistas en investi-

gar misterios inquedantes. Percorren Galicia vivindo aventuras e 

descubrindo asasinatos e roubos desde a costa ata o interior. Son 

infalibles.! 

 

Xeila, Heitor, Aldán e Noela 

están traballando na aula de 

apoio da súa escola cando 

algo raro acontece. Oen un 

estrondo e a profe Xoana, 

que vai comprobar que pa-

sou, desaparece. Onde esta-

rá? E o resto do colexio? Por 

que anda a policía fóra?  

Libros para o 2º ciclo da ESO / Postobrigatoria 


