
      La isla del poeta,de J. Sierra i Fabra. Narración. 
Siruela. 

 
Unha historia de soños poéticos, de 
impulsos que nos guían. Onde está o 

poeta que te ha de salvar a ti? 

 
 

 
 
 Almas grises , de Philippe Claudel. Narración. 
Salamandra. 
 
Sucede no norte dun  país. Como Ofelia no 
estanque, Belle flota no canal, pero en gris. Gris 
das dúbidas, incertezas e sombras da condición 
humana. Déixate seducir por tanta beleza. 

 
 

 
 
 
Folerpas de Novoneyra,  
de Fran Alonso. Conversas. Xerais. 
 
Emocionantes son os relatos que xurden 
desta conversa co poeta Uxío Novoneyra. 
Se aínda non entraches no seu mundo 
poético, antes escóitao, logo non te 
poderás resistir. Magnífico libro! 
 

“Chove pra que eu soñe” 
 

 
 
 
La nieta del señor Linh, de Philippe Claudel. 
Narrativa. Salamandra. 
  
As linguas non son barreiras que distancian  
cando as  miradas da dor,  a soidade e o amor 
se tocan. Deixade que o señor Linh vos cante a 
súa nana e que o señor Bark vos fale do amor. 
Qué fábulas  crea Philippe Claudel! 
 

 

 

    
 
Frida Kahlo, de Vanna Cercená. Biografía. 
Ed. Del Laberinto. 
 
Cóntase a vida desta apaixoada pintora, 
aparecida en plena Revolución mexicana, no 
primeiro cuarto do século XX. Achegarse a 
ela non deixa indiferente a ninguén. 
Arríncache os complexos. 
 

 

  

 

Vuelo nocturno, de Antoine de Saint-Exupéry. 
Narración. Anaya. 
 
Ficción, vida e aventuras do piloto francés que 
brincou do “alto berce” e decidiu voar toda a súa 
vida. Talvez  para contárnolo. 
 

 
 
Marco Polo. La ruta de las maravillas. 
Narración. Libro de viaxes. Biografía. Vicens 
Vives. 
 
Embárcate nesta viaxe polas marabillas do 
Lexano Oriente agora tan preto de nós, aínda 
que lonxe. Perfuma o teu verán, éncheo de cor,  
de soños… 
Nas vacacións?  Viaxar. 

 
 
A cova das vacas mortas, de Jaureguizar. 
Narrativa. Xerais. 
 
Máis alá da Fonsagrada, queda Negueira de Muñiz, 
un pequeno lugar máxico, rabiosamente verde. Alí 
nos anos setenta había unha famosa comuna, 
mundialmente coñecida, de veras. E  de alí arrinca 
esta historia de Xoel e Iria.  
 

 
Trilogía de las tierras, de Jordi Sierra i Fabra. 
Narración. Siruela. 
 
“Entonces tuve la visión, el flash: Asesinato, 
hombre mata máquina. Estudiar tema”. 
“Ninguna forma de vida, latente o activa, podía 
escucharla, porque la nave era silencio.” 
Xa sabes diante de que estás?. Atrévete con esta 
triloxía de ciencia ficción. 

 

 
La cabeza del dragón, de Ramón del Valle-
Incán. Teatro. Plaza ed. 
.  
Unha farsa, teatro para ler e representar. Un 
clásico moi moderno. Un conto de fadas, unha 
caricatura. Sempre é un intenso pracer volver ler 
a D. Ramón. Sempre te sorprende. 
 

 

 

 

El diario azul de carlota, de Gemma Lienas. 
Narración. El Aleph. 
 

Sé coprotagonista con Carlota desta investigación 
sobre a violencia de xénero na adolescencia. 
 
 

 

 
 

 
 
La vida  y poesía de Miguel Hernández, 
de Rosa Navarro Durán. Biografía. 
Edebé. 
 
Gústame tamén este poeta, tanto, tanto!,  
que sempre quixen saber todo da súa 
vida. Se te pos á súa beira igual acabas 
lendo os seus poemas. 
 

“Sólo quien ama vuela”. 

 

 

 

Os Megatoxos e os Templarios da luz, de 
Anxo Fariña. Narración. A Nosa Terra. 

 

Para os de 1º de ESO, que o estaban agardando. 
Xa llo prometera Fariña cando estivo con eles no 
Nadal. 

 

 

 
El anillo de Irina, de Care Santos. Narrativa. 
Edelvives.  
 
Quinto premio Alandar de Literatura xuvenil. 
“Unha historia de historias”, di a súa autora.  É un 
relato de grandes paixóns e de descuberta doutras 
culturas. Talvez remates en Rusia. 

 

 



Narración de Arthur Gordon Pym. E. 
Allan Poe. Narración. Plaza; libros del 
Zorro Rojo. 
 
“Me llamo Athur Gordon Pym. Mi padre 
era un comerciante de pertrechos para la 
marina…” 
 
Descubre ti só as aventuras de A. G. P., 
narradas por E. Allan Poe. Non faltarán 
espectros, seguro. 
 
 
 

 
 
 
O pintor do sombreiro de malvas, de 
Marcos Calveiro. Narración. Xerais. 
 
Cantas sorpresas para aquel xove nas vacións 
de verán en Auvers! Verase obrigado a tomar 
serias decisións de cara ao futuro. 
 
 
 
 
 

 
 
Miguel Hernández 
25 poemas ilustrados. 
Kalandraka. 
 
Un pracer da arte para os 
sentidos. 

“Hoy estoy sin saber yo no sé cómo 

Hoy estoy para penas solamente, 
Hoy no tengo amistad, 
Hoy sólo tengo ansias 
De arrancarme de cuajo el corazón 
Y ponerlo debajo de un zapato.” 

 

Dos soños teimosos, de Uxío Novoneyra. 
Poesía. Xerais. 
 
É un libro esencial -poesía, ensaio, reflexión-  
para estar na poesía, no sentir de 
Novoneyra. 

 

“Fala a tarde baixiño 
E o corazón sínteo” 

 

 

 

El gran libro de la pediatría, de Juan 
Casado. Divulgación. Plaza. 
 
Solución aos problemas de saúde dos 
máis pequenos. É o saber do prestixioso 
pediatra Juan Casado. É importante telo 
sempre á man. 

 

 

 

 

 

 

Cuentos de la mitolgía griega, Alicia 
Esteban …Narración. Ed. de La Torre. 
 
Máis mitos. Mitos e relatos. 
 

 

 

Ilustración de fondo: Giorgio Morandi. 

 

Todas las madres del mundo, de Gustavo 
Martín Garzo. Narración. Plaza. 
 
Un lindo libro dedicado ás nais, pero que tamén 
poden ler os fillos. 

 

 

 

 

 

Denso recendo a salgado, de Manuel Portas. 
Narración. Xerais. 

 

De fondo: o mar da Arousa. “Denso recendo a 
salgado é como unha montaña rusa que nos fai 
sentir a vertixe da existencia” 
(www.libreriasnobel.es/). 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mi primer libro de la. Prehistoria, 
de Juan Luis Arsuaga. 
Divulgación. Espasa-Calpe. 

 

Arsuaga explica aos máis novos, 
coma nun conto, a árbore da 
evolución humana. 

 

 

 

 

 

 

 

El rumor del oleaje, de Yukio 
Mishima. Narración. Alianza. 
 

Unha historia de amor e dificultades 
a carón dun mar de Xapón. 

 
 

 
 
 
 
 
 
De Beatles en el objetivo, 1963-1969, de Evans 
Mike. Álbum. Cúpula. 
 
Fotografías e música rock. 
 
 

 
 
 
 
Manual de literatura infantil y juvenil, de 
Chema Gómez de Lora. Materiais. CCS. 
 
Interesante material sobre técnicas, teorías e 
orientacións para escribir e ler. 
 

 


