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Unha mañá de outono, mentres 
a costa galega se recupera dos 
estragos dun temporal, o 
inspector Caldas recibe a visita 
dun home alarmado pola 
ausencia da súa filla, que non se 
presentou a un xantar coa familia 
na fin de semana nin acudiu o 
luns a impartir a súa clase de 
cerámica na Escola de Artes e 
Oficios. E, aínda que nada pareza 
alterado na casa nin na vida de 
Mónica Andrade, Leo Caldas 
axiña ha comprobar que na vida, 
coma no mar, a máis apracible 
das superficies pode agochar un 
fondo escuro de correntes 
devastadoras. 

En España a xornada comezouse a celebrar oficialmente o 7 de outubro 
de 1926, en conmemoración do nacemento de Miguel de Cervantes 
Saavedra. O escritor e editor valenciano, establecido en Barcelona, 
Vicent Clavel Andrés, propuxo este día á Cámara Oficial do Libro de 
Barcelona.  O 6 de febreiro de 1926, o goberno español, presidido por 
Miguel Primo de Rivera, aceptou a data e o rei Alfonso XIII asinou o 
decreto real que instituíu a Festa do Libro en España. No 1930, a data 
conmemorativa foi trasladada para o 23 de abril, día do falecemento de 
Cervantes, que coincidía coa tradición festiva catalá.  

O 15 de novembro de 1995, a UNESCO decidiu proclamar este día, Día 
internacional do libro e dos dereitos de autor. A Organización das 
Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura quería destacar 
deste xeito a importancia do libro, que foi historicamente o medio de 
difusión máis importante do coñecemento así como unha ferramenta 
esencial de enriquecemento cultural. Esta xornada ten como fin 
promover o libro e fornecer a través del o acceso á cultura do maior 
número de persoas posible. A primeira celebración do Día Mundial do 
Libro tivo lugar o 23 de abril de 1995.  

A UNESCO decidiu celebrar conxuntamente o Día do Libro e dos 
Dereitos de Autor atendendo á casualidade de que a morte de 
Cervantes (o 23 de abril de 1616 no calendario gregoriano) se 
correspondía coa data do aniversario do nacemento e morte de William 
Shakespeare (no calendario xuliano). Na Inglaterra daquel tempo aínda 
se utilizaba o calendario xuliano, que tiña unha diferenza de 10 días co 
calendario gregoriano que se usaba en España. Shakespeare, polo tanto, 
morreu 10 días despois de Cervantes. Ese mesmo día tamén se 
conmemora a morte do primeiro escritor mestizo, Inca Garcilaso de la 
Vega, fillo do conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega e da princesa 
Inca Elisabet Chimpu Occlo, irmá de Huayna Capaz, último emperador 
indio. O día 23 de abril coincide así mesmo cos aniversarios do 
nacemento de Vladimir Nabokov, Maurice Druon, Manuel Mejía Vallejo 
e Halldór Laxness, e co aniversario do falecemento de Josep Pla  

Día do Libro 2019 

O curso para a recuperación 
do carné de conducir é un 
lugar e un tempo no que 
cadran un mangado de homes 
e mulleres singulares mais que 
teñen algo en común.  Entre 
venres e sábados, durante 4 
xornadas, os personaxes desta 
novela deixan entrever as súas 
grandezas e as súas miserias, 
as súas coitas, os seus devezos 
e inseguridades.  

Premio Blanco Amor 2018 
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Noa ten 12 anos e parece que 

o único que lle importa é 

Internet e o que pensan dela 

os seus compañeiros do 

instituto. Pero iso vai 

cambiar. Durante un terrible 

incendio perderá o seu irmán 

pequeno nunha mámoa, que 

en realidade é o acceso ao 

incrible mundo Introterrestre. 

E isto é o principio. Irá na 

procura do cativo e poñerá en 

risco a súa vida con tal de 

axudalo.  

Libros para o 1º ciclo da ESO 

 

Libros para o 2º ciclo da ESO 

As voces da auga destaca 
pola calidade de lingua 
empregada, a orixinalidade 
da proposta e o intenso labor 
de recreación dunha 
sociedade xeográfica e 
culturalmente tan distante 
como a chinesa. As voces da 
auga relata unha historia de 
supervivencia e de aposta 
pola vida nun contexto 
histórico especialmente 
complexo, máis alá dos 
convencionalismos. 

Gañadora do Premio Meiga 
Moira 2018 

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.  

1933. Aos seus 13 anos, Suso é 
obrigado a pasar o verán nas 
colonias do Sanatorio Marítimo de 
Oza por mor da súa mala saúde. No 
traxecto en tren cara ao seu destino 
estival, chega ás súas mans un 
caderno cun misterioso título na 
cuberta: Liber bestiarium 
scientificus. Cando Suso decide 
mergullarse nas súas páxinas, lonxe 
está de saber que ese intre marcará 
un verán cheo de aventuras na 
compaña de Tila, unha rapaza das 
colonias coa que acabará forxando 
unha bonita amizade. 

I Premio María Victoria Moreno de 
Literatura Xuvenil  

Aínda que Ursula K. Le Guin 
(1929-208) é unha 
reputadísima escritora 
norteamericana de ciencia 
ficción, tamén cultivou con 
moito éxito o xénero 
fantástico e posiblemente a 
súa serie de fantasía 
Terramar lle outorgou tanta 
fama como as súas obras de 
ciencia ficción. A serie de 
Terramar, na que se narra a 
historia dun xove aprendiz 
de mago que ten que loitar 
contra o seu propios medos 
e fantasmas, foi iniciada coa 
novela de 1968, Un 
feiticeiro de Terramar, e 
posteriormente continuada 
en 1971 con As Tumbas de 
Atuan e A costa máis 
afastada. Chegan agora as 
traducións ao galego da 
man de Urco editora. 

https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Terramar&action=edit&redlink=1

