
 
 HUMOR DEPORTIVO 

Quen nos fai rir é  un cómico. 
Quen nos fai pensar e  logo rir é 
un humorista. 

George Burns. Cómico estadounidense. 

Sempre supemos que o  bo humor é 
sinónimo de  boa saúde. En China 
un proverbio popular asegura que 
hai que rir polo menos trinta  veces 
ao día para manterse en forma. 

    
http://www.culturagalega.org/xaquinmarin.php 

 
             http://www.sportaqus.com/index2.htm 
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KILÓMETROS DE LECTURAS....  

 
                  ¡¡¡ PONTE EN FORMA!!! 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía seleccionada polo 
Departamento de Educación Física.  
 
 
 
 
Poderás atopar estos títulos na Biblioteca. 
 
¡Apresúrate!...   ....     .....     ..... 

                                          http://www.forges.com/#  
 



Mi vida al aire libre 
Delibes, M. 
 
Autobiográfico e divertido repaso co famoso 
escritor realiza de tódalas actividades 
deportivas pasadas. 
 
 
 
 

 
Salida y Meta. Historias de ciclismo 
contadas por “Fray Bicicleta” 
Garper, J. 
 
Cómico e desenfadado compendio sobre o 
ciclismo de estrada de élite, a través das 
experiencias de “Fray bicicleta” que foi 
ciclista antes que fraile. 
 
 

 
 

Bájame una estrella 
García Pascula, M. 
 
Está baseado nos entrañables garabatos 
que cubriron de tinta o seu diario de viaxe 
por América. Sensacións e sentimentos 
persoais dunha escaladora de roca. 
 
 
 

 
 
Scratch 
Lalana, F. 
 
Novela de intriga policíaca que se 
desenvolve dentro do mundo dos rallies 
nacionais na década dos 80. Coches, 
preparadores, contrabandistas en acción. 
 
 
 
 
 
Viajeras intrépidas y aventureras 
Morató, C. 
 
¿Cándo comezaron a viaxar as mulleres? 
¿Cómo e por qué viaxaban? A autora 
cóntanos a apaixonante vida de moitas 
mulleres aventureras que han pasado xa á 
historia. 
 
 

 
La Escapada 
Faulkner, W. 
 
As aventuras, goces e padecementos dun 
neno de 11 anos, principios do século XX 
que anda polos estados sureños de EEUU 
co chófer do seu avó e un criado negro 
rematando nunha disparatada carreira de 
cabalos. 
 
 
 

 

El Maestro de Esgrima 
Pérez-Reverte, A. 
 
Novela histórica de intriga na que se recrea 
con detalle a técnica da esgrima, na época 
en que ésta pasaba da utilidade defensiva ó 
entretemento deportivo. 
 
 
 

 
La Tabla de Flandes 
Pérez-Reverte, A. 
 
Apaixonante novela policíaca chea de 
contidos históricos e de arte. Toda ela 
conducida por unha partida de xadrez 
detallada. 
 
 

 
Entre los Picos de Europa. Las vueltas 
que dió mi vida 
Díaz, Miguel A. 
 
Un accidente ós 23 anos condenaríao a 
pasar o resto da súa vida nunha cadeira de 
rodas. Pero non se rendeu, tras unha 
milagrosa recuperación, o autor casou, tivo 
catro fillos e realizou fazañas que a maioría 
de nós nin sequera houberamos soñado. 

 
 
La Montaña Caníbal 
Alomar, F. 
 
Inspirada, en parte en feitos reais, a novela 
é sen embargo unha polifónica historia de 
amor. A través de diálogos, diarios, 
mensaxes electrónicos e sms, se adentra 
na relación entre unha xove presentadora 
de televisión e un alpinista de prestixio. 
 

 
 

El último set 
Sierra i Fabra, J. 
 
Novela dunha adolescente tenista de nivel 
mundial, que debe resolver os seus 
problemas persoais, para continuar coa súa 
carreira deportiva. 
 
 
 

 
Amphitryon 
Padilla, I. 
 
Intrigante novela en torno á 2ª Guerra 
Mundial na que o xadrez cobra certo 
protagonismo. Moita intriga e ficción 
histórica. 
 


