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Moby Dick, de Herman Melville, do que se cumpre o bicentenario do 
seu nacemento en 2019 
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L ECTURAS POLA IGUALDADE... 
 
O 25 de novembro  celebramos o día internacional para a 
eliminación da violencia de xénero. Esta é unha celebración  
á que debemos sumarnos todos. Dende o CIFP Coroso 

xunt@s proclamamos.... “Nin unha máis!” .  

I diotizadas  
Raquel Córcoles, 2017 
Moderna de aldea é 

unha persoaxe de banda 
deseñada creada por Ra-
quel Córcoles (Reus, 
1986) que se muda aos 
20 á grande cidade para 
rematar Xornalismo e 
comerse o mundo pero 
non consegue nin comer-
se os mocos, así que, des-
pois de moitas desventu-
ras, decide contalo no seu 
primeiro libro Son de 
aldea (2010, Lumen) con 
Marta Rubadán e, tras 
algúns outros fracasos 
sentimentais máis, qué-
dase a gusto publicando 
o seu exitoso Os capullos 
non regalan flores (2013, 
Lumen), con máis de 
40.000 exemplares ven-
didos, e que se ten publi-
cado en Francia, Brasil, 
Portugal, Singapur e Ma-
lasia (vese que hai capu-
llos por todo o mundo, 
non hai escapatoria!). 
Tras ter coñecido a moi-

tos pedantes nos barrios 
hipsters da cidade, publi-
ca Cooltureta: a novela 
gráfica, xunto a Carlos 
Carrero (2014, Lumen), 
que vai xa pola 5ª edi-
ción. Tamén teñen cola-
borado en medios como 
Cuore, El País ou GQ, e 
realizaron unha miniserie 
de videos animados para 
TV3 que pode verse na 
canle de Youtube/
modernadepueblo. 
Raquel, en plena crise 
dos 30 publica Idiotiza-
das, un conto de empo-
derhadas (2017, Zenith). 

 

Y o soy Malala 
 
Malala You-

safzai e Christina Lamb, 
2015 
Cando os talibáns toma-
ron o control do valle de 
Swat en Pakistán, unha 
nena alzou a súa voz. 
Malala Yousafzai negou-
se a ser silenciada e loi-

tou polo seu dereito á 
educación. O martes 9 de 
outubro de 2012, con 
quince anos de idade, 
estivo a piques de pagar 
o xesto coa súa vida. Dis-
paráronlle na cabeza a 
queimarroupa mentras 
volvía a casa da escola en 
autobús, e poucos pensa-
ron que fora a sobrevivir. 
Con todo, a milagrosa 
recuperación de Malala 
levouna nun extraordina-
rio periplo dende un re-
moto val no norte de Pa-
kistán ata as Nacións 
Unidas en Nova York. 
Aos dezaseis anos tense 
convertido nun símbolo 
global da protesta pacífi-
ca, e é a nominada máis 
nova da historia para o 
Premio Nobel da Paz. 
"Yo soy Malala" é o ex-
cepcional relato dunha 
familia desterrada polo 
terrorismo global, da 
loita pola educación das 
nenas, dun pai que 
apoiou á súa filla e ani-
mouna a escribir e a ir é 
escola, e duns pais valen-
tes que queren á súa filla 
por enriba de todo nunha 
sociedade que privilexia 
aos fillos varóns. "Yo soy 
Malala" fainos crer no 
poder da voz dunha per-
soa para cambiar o mun-
do. 

 

B ajo el paraguas 
azul  

Elena Martínez, 2015 
¿Sabes en canto tempo se 

pode arruinar a vida dun-
ha persoa? En dous se-
gundos, o que se tarda en 
compartir unha foto por 
WhatsApp. Ti sábelo, 
téñenche dado charlas 
sobre cyberbullying, a ti 
nunca che pasaría, xa 
estamos cos rollos de 
sempre ¿verdade? Iso é o 
mesmo que pensou Glau-
ca. ¿Qué podería pasar se 
lle mandaba unha foto ao 

seu mozo se se querían 
moito? O que non sabía 
era que o seu mozo lla 
pasaría a Andrea. E An-
drea, que a odia con toda 
a súa alma, a compartiría 
con máis xente e a 
subiría a internet para 
convertila no branco de 
todas as burlas. E en in-
ternet, a túa vida deixa de 
ser túa ao instante. Pero 
Andrea non contaba con 
que, cando Glauca estaba 
a punto de tirar a toalla, 
alguen non se cansaría de 
loitar por ela... e lle ofre-
cería un paraugas azul. 
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L ECTURAS EN GALEGO...  

O  segredo da casa de Formoso 
Héctor Cajaraville, 2017 

O autor preséntanos unha historia de sentimentos, pescudas, 
confidencias e revelacións que desemboca no achado máis 
transcendental: o que nos dá as claves para descubrirnos a nós 
mesmos. 
     David acaba de facer dezaoito 
anos e é o único fillo dunha pare-
lla de emigrantes galegos en Nova 
Jersey. No verán previo ao seu 
ingreso na uni- versidade viaxa a 
Galicia, onde só estivera ao pou-
co de nacer, co fin de asinar os 
documentos para a venda da casa 
que os Formoso, a súa familia 
materna, herda- ron na localidade 
costeira de Fara- montáns. A súa 
intención inicial é regresar de 
inmediato, pero axiña van aparecendo razóns que o levan a 
prolongar a visita: unha Galicia que pouco ten que ver coa 
idea que el traía na cabeza, unha familia coa que nunca ata 
daquela tivera contacto, un misterio arredor da «casa de For-
moso» que enterra as súas raíces na guerra civil... E o amor, 
que aflora de súpeto do xeito máis imprevisible. 
Outras obras do autor son O Palabrego, De remate, Quen dá a 
quenda?, A caixiña dos rancores, Denébola a, Once portas, 
Nova  e Antonio Fraguas. O bo mestre, o mestre bo. 

O  neno inverno 
María Canosa, 2016 

Un neno especial. Un lobo doente. 
A comunicación entre dous corazóns 
magoados. Un libro fermosísimo. 
Enxeñeira de Camiños, Canais e Por-
tos, María Canosa sempre estivo vin-
culada á literatura galega, participando 
en seminarios, obradoiros, coloquios... 
e acadou diversos premios, entre os 
que destacan o Concurso de Contos da 
Asociación Cultural O Facho (1986-
1992), o Certame Literario Terra Cha 
da Asociación Cultural Xermolos (1989-1992), o certame 
Contos en Galego-ONCE (1992) e o certame Francisco Fer-
nández del Riego (1993). 
A súa obra poética está recollida en volumes colectivos: O 
trasno rebuldeiro, Antoloxía de literatura infantil da Costa da 
Morte, Rumbo ás illas e Nós, as tres publicadas en 1997. Ou-
tras obras colectivas nas que participou foron: Dezaseis rela-
tos (1995), Mini-relatos (1999), Narradoras (2000), Achega-
mento ao libro (2001) e Lecturas de aquí e acolá. 3 e 4 (2005). 
A súa obra narrativa componse dos seguintes títulos: Bramido 
maino (1997), A pedra de seixo (1997), Á espreita na penum-
bra (1999), e Leo era un león (2002). Desde xullo de 2006 
colabora semanalmente como articulista no xornal La Voz de 
Galicia. 

M áis aló do azul e do rosa 
Ana Torres Jack, 2016 
O libro que temos entre mans leva por subtí-

tulo “Como previr a desigualdade de xénero e a vio-
lencia machista desde a familia”, e  preséntase como 
un pequeno manual de reflexión sobre a violencia ás 

mulleres e o que su-
pón a educación des-
de as idades máis 
novas para cambiar 
certos comportamen-
tos que, non por telos 
interiorizados,  son 
menos machistas. 
Ana Torres Jack é 
licenciada en Psico-
loxía e conta cun 
Máster en Medios de 
Comunicación, e des-
de 1998 exerce como 
orientadora educati-
va, e atesoura moita 

experiencia no terreo da educación para os máis pe-
quenos e pequenas, tendo publicado series monográ-
ficas con enfoque práctico dedicadas á estimulación  

 
da intelixencia e o talento, o desenvolvemento físico, 
emocional e intelectual e a creatividades, entre ou-
tros. A modo de guía práctica escribe Máis aló do 
azul e do rosa, que parte de que dende a infancia, as 
mulleres estamos sometidas a moitos comportamen-
tos que inciden na desigualdade e que poden derivar 
no futuro en casos de violencia machista. 
Así, na primeira parte explícasenos o concepto sobre 
o que estamos a falar, para pasar despois a unhas no-
cións arredor do que podemos facer para educar en 
igualdade. Pasará despois ao maltrato e ao que supo-
ñen os comportamentos machistas nos menores, os 
que se poden converter en persoas agresivas e que 
repiten o que ven na casa. 
Sen dúbida é este un libro moi necesario, non polo 
novidoso do tema, senón polo seu tratamento, xa que 
nos fai reflexionar arredor de acontecementos e situa-
cións que cremos superadas pero que aínda se atopan 
á orde do día. Tal é o caso da división dos xoguetes e 
da roupa por cor entre nenos e nenas, do mal entendi-
do amor romántico que deriva en control, ou da cola-
boración nas tarefas do fogar… Ana Torres Jack é 
moi clara, e vénnos dicir que a educación é o primei-
ro punteiro dende o que podemos cambiar a socieda-
de.  
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E n GALEGO, tamén...  
 

O  misterio de Portomarín 
Antía Yáñez, 2017 
Di Antía Yáñez que, malia que de cativa gozaba 

moito deixando voar a imaxinación polas 
páxinas dun libro e converterse en 
cabaleira, bruxa, ladroa de bancos, 
detective, e incluso una cruel asasina, o 
certo é que estudou una carreira de ciencias. 
Non deberían a literatura e a ciencia ser 
dous departamentos estancos, a pesar de 
que ás veces se nos insinúe dende a propia 
escola que ou somos dunha cousa ou da 
outra. E esta é una introdución necesaria 
para falar de O misterio de Portomarín, a 
primeira novela coa que esta “devoradora 
de libros”, como ela mesma se define, nos 
leva de viaxe por esa aldea esquecida de 
Lugo e pola historia dende que fora unha 
vila próspera ata que o encoro de Belesar 
truncou pola metade as vidas e ilusións de 
moitos dos seus habitantes. 
Esa querenza polo pasado das nosas vilas e dos nosos 
maiores é o caldo de cultivo no que medra esta novela 
xuvenil que bebe tamén das influencias de Enyd Blyton e  

 
 
as súas aventuras de Los Cinco. Precisamente a eles hai 
unha chiscadela xa ao comezo, cando se presenta a estes 

catro irmáns que atopan un can e se 
converten no equipo idóneo para investigar 
o acontecido tras a aparición dun óso 
misterioso, que terá moito que ver con esa 
historia da vila que tivo que nacer de novo 
de entre as cinzas. 
Antía Yáñez debuta na narrativa galega 
contemporánea dunha forma destacable, 
pois ao tempo que nos conta o avance dunha 
investigación por parte dun grupo de 
rapaces e rapazas, fai fincapé na busca da 
tradición e da oralidade das persoas 
maiores, que son posuidoras dunha grande 
bagaxe cultural. Esta cultura exprésase 
tamén nese albergue rural e familiar ao que 
chega esta familia para compartir un verán 
de descanso e de volta ás orixes.  E nesa vila 
conviven con toda a veciñanza que os fai 

sentir mellor ca na casa, pois aquí, no rural, está o ser 
humano máis inxenuo. E así nolo fai sentir de forma moi 
natural a autora. 

Norberto Fernández, 2017 
Este libro de banda dese-
ñada editouse de xeito 
simultáneo en lingua por-
tuguesa e galega, sendo 
publicado con motivo dos 
25 anos da asociación 
transfronteriza Eixo Atlán-
tico do noroeste peninsu-

lar, concibeuse como unha 
historieta de aventuras 
para todos os públicos que 
abundase en indicacións 
históricas relativas ao ca-
miño portugués de Santia-
go no que que se desenvol-
vía a historia; ademáis da 
introdución de persoaxes 
reais, tanto portugueses 
como galegos, nalgunhas 
das súas secuencias, invi-
tando aos lectores a xogar 
a adiviñar a súa identida-
de.  
 

 
Antón Reixa, 2003 
Galicia, 1936. Herbal sem-
pre leva un lápis de carpin-
tero que o acompaña den-
de o ano en que España se 
parteu en dúas. Pouco an-
tes, ofrecérase voluntario 
para seguir a Daniel Da 
Barca (Tristán Ulloa), un 

mozo, médico e intelectual 
republicano, do que a súa 
moza, Marisa Mallo é filla 
dun coñecido oportunista 
reaccionario. Herbal, invi-
sible aos ollos da parella, 
convírtese na súa sombra, 
fascinado polos coñece-
mentos de Daniel, a beleza 
de Marisa e o amor de 
ambos. Pronto empeza a 
misturar o odio coa pasión, 
a admiración cos ciumes e 
a obriga coa obsesión. 
Daniel é encarcelado polas 
súas ideas, pero non é un 
recluso calquera; a súa 
cultura, a súa imaxinación 
e o seu compromiso fanno 
popular entre os seus com-
pañeiros e o convirten en 
centro de atención para os 
gardiáns. Dende fora, Ma-
risa loita contra a intole-
rancia do seu pai e intenta 
desesperadamente que o 
seu mozo recupere a liber-
dade. Herbal, que en casa 
sufre sen rebelarse ante os 
maltratos que a súa irmá 
recibe do seu marido, asis-
te, entre atónito e furioso, 

ás que contan os presos 
para facer máis levadeira a 
súa condena. A sinrazón 
sacude o país. Moitos pre-
sos son fusilados clandes-
tinamente; pronto chegará 
o turno de Daniel e será de 
novo Herbal quen, víctima 
e verdugo dos seus propios 
medos, se debata entre a 
violencia e a conciencia. 
Esta película baseouse na 
novela homónima de Ma-
nuel Rivas (2001). 

Unha banda deseñada 

O  báculo de Daghdha  

E unha peli 

O  lápis  do carpin-
teiro 
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200 anos nacía200 anos nacía  
Herman Melville en Nova York o 1 de agosto de 
1819. Con dezaoito anos recén cumpridos, decideu embar-
carse, opción relativamente común para os mozos naquela 
época, entre os que gozaba do atractivo da aventura. Así 

pois, embarcou en diversas ocasións, 
ata que retorna a Boston tres anos 
medio despois. 
Novamente en terra, ao observar ata 
que punto eran apreciadas entre os 
seus achegados as historias que na-
rraba sobre as súas aventuras, Melvi-
lle aplicouse a redactar o relato das 
súas aventuras. O resultado foi 
Typee (nome da tribu caníbal na que 
foi a caer tras deser-
tar do Acushnet, 
barco no que estaba 
enrolado por aquel 

entonces, libro que lle valeu unha fama ins-
tantánea e uns aceptables ingresos, e que 
acabaría convertíndose nun clásico da novela 
de aventuras. Visto o éxito, redactou unha 
secuela desas memorias, titulada Omoo 
(vagamundo,  en linguaxe nativa), que tamén 
lle proporcionaron notoriedade. A súa tercei-
ra obra, Mardi, volvía a incidir na temática 
dos Mares do Sur, pero a súa natureza alegó-
rica e enciclopédica non resultou do agrado 
nin da crítica nin do público. Este fracaso, 

lonxe de desanimar a 
Melville, supuxo un acicate para el. 
Decidido a recuperar o seu prestixio 
como escritor, realizou a fazaña de 
redactar as máis de setecentas páxi-
nas que suman os textos dos seus 
dous seguintes libros, Redburn e 
White Jacket, en tan só catro meses.  
En 1849 realizou unha viaxe a Euro-
pa, en parte para xestionar a publica-
ción da súa obra en Inglaterra e en 
parte por avidez de cultura. Ao seu 
regreso emprendeu a redacción da 
que sería a súa obra mestra e un dos 
libros fundamentais da historia da 
literatura universal: Moby Dick. A 

súa redacción levoulle casi dous anos, durante os cales se 
trasladou de Nova York a unha granxa situada en Pittsfield 
(Massachusetts) que adquireu gracias a un 
préstamo do seu sogro, o xuíz Shaw, pero 
o esforzo da creación dunha obra como 
Moby Dick, unido ao seu fracaso comer-
cial, pasoulle factura psicolóxicamente. 
A súa seguinte obra, Pierre é un caótico 
melodrama no que a última hora inclueu 
unha serie de alusións ao seu fracaso con 
Moby Dick, que supuxo un fracaso aínda 
moito maior e o seu descrédito literario. 
Illado na súa granxa, publicou a continua-
ción unha serie de narracións breves de 
grande orixinalidade, algunhas das cales, convertíronse  en 
clásicos da literatura universal. 

Acosado polas débedas, veuse obrigado a ven-
der a granxa e trasladarse a vivir de novo a 
Nova York, onde acabou traballando como 
inspector de aduanas, unha profesión comple-
tamente corrupta da cal foi o único represen-
tante honrado. Sen sabelo el, a súa modesta 
posición foi protexida das periódicas axita-
cións das reeleccións políticas por un funcio-
nario de aduanas que nunca falou con Melvi-
lle, pero que admiraba os seus escritos: o futu-
ro presidente de Estados Unidos Chester A. 
Arthur. Aínda que todavía publicou duos no-
velas máis, Israel Potter e Confidence Man, 
durante a derradeira parte da súa vida adicouse 
á poesía, e en especial á redacción dun larguí-
simo poema épico (16.000 versos) titulado 
Clarel,  baseado nas súas experiencias durante 

unha viaxe a Palestina. A súa vida, 
polo demáis, estivo marcada por 
problemas físicos e psicolóxicos, 
en especial a raíz do suicidio do 
seu fillo maior. 

Faleceu en 1891 completamente 
esquecido (incluso houbo un erro na 
súa tumba, ao ser escrito o nome 
Henry no lugar de Herman Melvi-
lle), pero a partir da segunda década 
do século XX a súa figura foi reva-
lorizándose ata convertirse nun dos 
máis apreciados escritores da litera-
tura mundial. 

 

 

E femérides. Fai... 
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100 anos 100 anos nacíanacía……  
J.D. Salinger en Nova York o 1 
de xaneiro de 1919. Pese a que eran os 
tempo da Grande Depresión, viveu 

unha infancia no seo dunha familia 
acomodada. O seu non moi brillante 
expediente académico fixo que os seus 
pais o internaran en 1934 na Academia 
Militar Valley Forge, Pensilvania, onde 
se graduou en 1936. No outono dese 
mesmo ano matriculouse na Universi-
dade de Nova York e, tras un semestre 
sen demasiado proveito, o seu pai ofre-
ceulle viaxar a Europa para aprender 
idiomas. Eran momentos de extrema 
tensión en Europa, onde pasou casi un 
ano entre Austria e Polonia. En Viena 
viveu cunha familia xudea, que moi 
probablemente non sobreviveu ao Ho-

locausto. 
O 7 de decembro de 1941 Xapón ata-
cou Pearl Harbor provocando a entrada 
de Estados Unidos na Segunda Guerra 
Mundial. Salinger alistouse no exército 
en abril de 1942. Os seus previos coñe-
cementos de francés e 
alemán, engadidos á 
súa experiencia euro-
pea fixeron que o re-
clutara o servizo de 
contraespionaxe mili-
tar. Ao rematar a gue-
rra Salinger non foi 
licenciado, senón que 
foi destinado a un 
corpo de contraes-
pionaxe creado como 
asistente do proceso de desnazificación, 
sendo trasladado a Weissenburg, cerca 
de Núremberg. Con todo,las experien-
cias da guerra impactáranno profunda-
mente e, posiblemente afectado polo 
que hoxe se denomina estrés postrau-
mático, finalmente solicitou voluntaria-
mente tratamento e foi ingresado nun 
hospital de Núremberg. É tamén moi 
probable que tamén visitase Viena para 
atopar á familia coa que vivirá alí, pero 
foi solo para descubrir que todos, in-
cluida a filla da que se namorara, mo-
rreran en campos de concentración. A 
pegada emocional que estos feitos lle 
deixaron  percíbese en algúns dos seus 
relatos, especialmente Un día perfecto 
para o peixe banana,  sobre un exsolda-
do suicida.  
The Catcher in the Rye, coñecida en 

España como O cazador oculto en 1961 
e como O gardián entre o centeo en 
1978, foi a súa única novela e, á vez, a 
súa obra máis famosa. Publicada en 
1951, fíxose moi popular entre os críti-
cos e mocidade: unha novela en certa 

medida icóni-
ca. A historia 
a narra, en 
primeira per-
soa, Holden 
Caulfield, un 
adolescente 
rebelde, in-
adaptado e 
inmaduro, 
pero de grande 
perspicacia. 

Dise da novela que é a única que soubo 
captar o que é a adolescencia con todas 
as súas contradiccións; a fórmula do 
carácter do desorientado protagonista a 
ofrece a súa propia irmá, Phoebe, cando 
lle dí que, sinxelamente, non sabe o que 
quere. É, por outroa banda, unha novela 
que ten sido curiosamente citada como 
favorita por algúns asasinos en serie e 
outros inadaptados. 
Posteriormente, Salinger publicou as 
coleccións de relatos e unha colección 
de novelas, pero despois de ter obtido a 
fama e a notoriedade con esta obra, 
Salinger convirteuse nun eremita, apar-
tándose do mundo exterior e protexen-
do ao máximo a súa privacidade. Mu-
dose  de Nova York a Cornish (New 
Hampshire), onde continuou escribindo 
historias que nunca publicou. 

50 anos 50 anos publicábase…publicábase…  O Padriño en 1969, da que se di que 
supuxo unha convulsión no mundo 
literario. Por primeira vez, a Mafia 
protagonizaba unha novela e era 
retratada dende dentro con acerto e 
verosimilitude. Mario Puzo a pre-
sentaba non como unha mera aso-
ciación de facinerosos, senón como 
unha complexa sociedade cunha 
cultura propia e unha xerarquía 
aceptada incluso máis alá dos círcu-
los de delincuencia. O Padriño na-
rra a historia dun hombre: Vito Cor-
leone, o capo máis respetado de 
Nova York. Déspota benevolente, 
implacable cos seus rivais, inteli-
xente, astuto e fiel aos principios da 
honra e a amizade, Don Corleone 
dirixe un emporio que abarca o 
fraude e a extorsión, os xogos de 
azar e o control dos sindicatos. A 
vida e negocios de Don Corleone, 
así como os do seu fillo e herdeiro 
Michael, conforman o eixo desta 
maxistral obra. Con ela, Mario Puzo 
parteu da realidade e consigueu 
crear un xénero. A Mafia pasou a 

ser tema central de centenares de 
novelas e películas, entre as que 
destaca a película dirixida por Fran-
cis Ford Coppola e que se estrea o 
15 de marzo de 1972, sendo a 
primeira das que conforman a súa 
trilogía El padrino, baseada na no-
velade Mario Puzo, xunto a quen 
escribeu a adaptación, e estreándose 
as outras dúas nos anos 1974 e 1990 
respectivamente.  
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H istoria dun naufraxio … 
  
 Os naufraxios teñen tido lugar ao longo dos séculos nas costas galegas. Capítulos 
da historia de Galicia onde o mar é o auténtico protagonista e que merece a pena recu-
perar para rendir unha pequena homenaxe, tanto ás vítimas como a todos aqueles que 
deixaron todo para axudar nos labores de rescate. 

Remontarémonos ao ano 1921, cando o vapor correo Santa Isabel se afundeu fronte á Illa de Sálvora, sita na Ría de 
Arousa. ¡Estade moi atentos! 
Coñecido como o ‘Titanic galego’ ou o ‘Titanic de Sálvora’, o Santa Isabel naufragou fai 98 anos, sendo conside-
rada a maior traxedia marítima na historia de Galicia e nel faleceron 213 das 268 persoas que viaxaban no buque. 
O barco, que cubría a liña Bilbao-Cádiz naufragou a madrugada do 2 de xaneiro de 1921 fronte a Punta Forneira, a 
escasos 200 metros da Illa de Sálvora, pertencente ao municipio de Ribeira. Tras pasar por varios portos recollendo 
a pasaxeiros, o vapor correo dirixíase a Cádiz, de onde a maioría dos pasaxeiros partirían cara América como emi-
grantes, pero o barco nunca pudo chegar, xa que, en torno ás 2 da madrugada, encallou nas rochas cando intentaba 
facer as maniobras pertinentes para acceder á ría a causa do forte temporal. 
A forza do mar e das rochas destruíron a parte inferior da nave, que comenzou a encherse de auga para afundirse 
pouco despois. Dende o barco intentaron pedir auxilio, pero a falta de electricidade e a angustia do momento non 
permiteu que a mensaxe de socorro chegara, polo que non se pudo avisar aos equipos de salvamento marítimo. Pe-
ro o fareiro de Sálvora escoitou os berros dos pasaxeiros do vapor, e, sen pensalo, dirixeuse á illa para alertar aos 
veciños do que estaba a pasar. Os habitantes de Sálvora enseguida se movilizaron e botáronse  á mar. 

Cipriana Oujo, Josefa Parada 
e María Fernández, de entre 
14 e 25 anos, foron tres das 
persoas que se dirixiron ao lu-
gar dol naufraxio, e que, tras 
facer varias viaxes, consegui-
ron salvar a unhas 15 ou 20 
persoas. 

 
Outro nome importante nesta historia é 
Luis Cebreiro, segundo oficial do Santa 
Isabel que axudou nos labores de rescate 
negándose a montar nun bote salvavidas 
por ser moi corpulento e por medo a afun-
dilo ou retendo varios botes ata o amane-
cer para evitar que estos encallaran contra 
as rochas pola falta de luz. Cebreiro sal-
vouse, ao conseguir chegar ata Sálvora 
nadando. 
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T an importante é este episodio na historia de Galicia e do municipio de 

Ribeira, que se teñen realizado exposicións con restos do naufraxio, escrito libros e 

homenaxes a todos os que viviron esta dramática historia. 
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L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Automoción 

Motores marinos 
Manuel Figueras, 2002 
O propóstito do autor con este libro 
é dar a coñecer de xeito sinxelo e 
moi sintetizado o funcionamento, 
instalación, mantemento e repara-
ción das averías máis usuais nos 
motores mariños. 

Motores diesel para grandes embarcaciones 
Hans Donat, 2007 
O autor  describe detalladamente o motor diesel, que na 
maioría dos casos aporta a fiabilidade necesaria e cum-
pre o seu cometido. Con todo, como proceder se o mo-
tor deixa de funcionar, quizais nunha situación crítica? 
Que medidas hai que tomar para obter toda a súa capa-
cidade de potencia, sen limitacións e durante moitos 
anos? Desafortunadamente, no manual de instruccións 
de funcionamento non atopamos todo aquelo que é im-
prescindible para a 
súa conservación. 
Con axuda de táboas 
de localización de 
averías, analízanse as 
irregularidades que 
poden observarse no 
motor e e no sistema 
eléctrico. Aínda sen 
ser un técnico experto 
na materia, este libro 
ofrece a posibilidade 
de comprender as ins-
truccións indicadas 
para subsanar cada 
unha das averías.  

Reparación y peritación de vehículos industriales 
Cesvimap, 2010 
Esta é a primeira obra especializada en vehículos industriales, enfocada á repa-
ración e valoración de danos. O resultado de máis dunha década de investiga-
ción sobre camións e autobuses, cunhas instalacións específicas para grandes 
tonelaxes e dimensións. 
O esforzo de chapistas, mecánicos, pintores, enxeñeiros permiteu coñecer ao 
detalle os procesos e as súas particularidades, analizando tipos de danos, equi-
pos e produtos e recopilando tempos. 
Este libro diríxese aos técnicos de talleres, compañías de seguros, gabinetes 
periciais, tramitadores, etc., que precisen coñecementos básicos sobre camións 
e autobuses. Explica os métodos básicos de reparación de carrocerías, os ele-
mentos mecánicos e estructurais deste tipo de vehículos. Detalla as ferramentas 
necesarias para a súa valoración: operacións de substitución, procesos de pintu-
ra, verificacións necesarias, materiais a considerar… Describe os procesos e 
elementos de cómo se estrutura unha peritación dun vehículo industrial, dadas 
as diferencias existentes cun vehículo normal. 
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L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Instalación e Mantemento 

Energía solar térmica en la edificación 
José. M.Fernández Salgado e Vicente Gallardo Rodríguez, 
2004 
Este manual pretende aportar unha visión xeral sobre a 
enerxía solar térmica, así como o dimensionado, 
características e as posibles solucións que se poden aplicar 
nas instalacións, servindo como libro de consulta para todos 
os técnicos que deban enfrontarse ao reto de deseñar e 
poñer en funcionamento unha instalación na que sexa 
preciso integrar un sistema solar térmico. 

Ingenios solares 
José Manuel Jiménez, Súper, 2009 

Un manual práctico para a construcción de apa-
rellos sinxelos relacionados coa enerxía solar. 

Manual de climatización geotérmica 
VV.AA. 2012 
Desenvolvemento de todo o proceso de instala-
ción dun sistema de xeotermia de moi baixa tem-
peratura. 



14 

L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Industrias Alimentarias 

Tecnología de los alimentos de origen vegetal. 
Volumen 2 
Ana Casp Vanacocha (Coordinadora), 2014 

Esta obra aborda todos os procesos 
importantes empregados na industria 
agroalimentaria, dende os principios en que se 
basean ata os factores de proceso que inflúen 
na calidade do alimento e os equipos que se 
empregan en cada caso. Neste volume, 
ademáis dos cereais, azúcar e chocolate, 
inclúense os produtos derivados de 
fermentacións, como viño, cervexa, 
panificación, sidra, bebidas destiladas, 
vinagre, encurtidos, etc. 
Trátase dunha obra especialmente axeitada 
para alumnado de titulacións relacionadas coa 
industria alimentaria, tales como Enxeñeiro 
Agrónomo e Enxeñero Técnico en Industrias 
Agrícolas, Veterinaria, Ciencia e Tecnoloxía 

dos Alimentos, Farmacia, etc. 

D 
ende o Departamento de 
Industrias Alimentarias 

proponse o tema do veganis-
mo, do que se celebra o 
día mundial o 1 de novem-
bro... 
Que significa ser vegano? Di-
se que é vegana aquela persoa 
que non come ningún produto 
animal.  
Os veganos evitan a carne 
(incluíndo o peixe), os ovos, o 
leite e os produtos lácteos, a 
manteiga, a xelatina e inclusi-
ve o mel das abellas. Calquera 
alimento que teña oríxe animal 
rexéitase na dieta vegana. 
Entón, que comen os veganos? 
Principalmente froitas e ver-
duras, arroz e outros grans e 
cereais e froitos secos. Os le-
gumes como fabas e lentellas e a 
soia proveen a proteína necesaria 
para ter unha alimentación equili-
brada e os aceites vexetais, o agua-
cate e os froitos secos conteñen su-
ficientes calorías e graxas para 
manter unha boa saúde. Quen quei-
ra probar esta dieta primeiro debe 
de informarse moi ben sobre a nu-
trición humana antes de mergullarse 
de cheo nela, especialmente con 
respecto ás graxas e proteinas. 
En non poucas ocasións se poden 
confundior as dietas vegana e a ve-
getariana. Cal é a diferenza entre 
ambas dietas? 
Os vexetarianos non comen carne 
nin peixe, peroi sí consumen aque-
les produtos animais que non oca-
sionan a morte do animal. Por iso, a 
dieta vexetariana pode incluir ali-
mentos como o leite, o iogur, o 
queixo, os ovos e o mel, entre ou-
tros.  
Aquí tedes un par de propostas váli-
das para ambas dietes. 

Curso Recolectora de algas 
comerciales Xunta de Galicia, 
2005 

Este manual concíbese como unha 
ferramenta para o curso Recolec-
tora de algas comerciais promo-
vido polo Fondo Social Europeo, 
dentro do programa de formación 
para mulleres do sector pesqueiro 
desenvolto pola Dirección Xeral 
de Innovación e Desenvolvemen-
to Pesqueiro da Xunta de Galicia. 
O principal obxectivo deste ma-
nual é facilitar o proceso de 
aprendizaxe das alumnas e ser un 
breve compendio dos contidos do 
curso, é dicir, un instrumento que 
axude ao seguimento das clases e 
sirva de consulta unha vez finali-
zado o curso. 
 

Programa do curso: 
1. Identificación biolóxica de ma-
croalgas 2. Sensibilización am-
biental 3. As algas de interese co-
mercial en Galicia. Usos e aplica-
ción 4. Recollida de macroalgas 5. 
Procesado e comercialización 6. 
Seguridade e Hixiene no traballo 
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L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Electricidade e Electrónica 

 

REEA. Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior  
José Moreno Gil e Máximo Romero Minas-
sian, 2009 

Edición comentada, exhaustivamente e a 
color, do novo Regulamento de 
Eficiencia Enerxética. Ademais de 
incluír o propio Regulamento, recopila 
nun solo manual toda a información 
técnica e legal complementaria, 
necesaria para o seu estudio en 
profundidade. 
Indice de contidos: 
1.- Conceptos básicos de luminotecnia 2.
- Regulamento de Eficiencia Enerxética 
e as súas instruccións complementarias 
EA-01 a EA-07 3.- Test sobre REEAE e 
solucións 4.-Lexislación 
complementaria, incluíndo as instrucción 
Técnicas Complementarias do RBT e da 

Guía Técnica de aplicación exterior BT-
09 5.-Solucións técnicas. 

Robótica. Control de robots manipuladores 
Fernando Reyes Cortés, 2011 
Este manual presenta os fundamentos da robótica, mode-
lado e control de robots manipuladores, e os tópicos se-
lectos control de forza/impedancia, robótica móbil, vi-
sual servoing, robótica industrial e intelixencia artificial. 
Inclúe videos experimentais que mostran aspectos cuali-
tativos de algoritmos de control. 
Simuladores cuxo propósito xeral é servir para o estudo 
e análise de esquemas de control. 
Código fonte (tool-box) de máis de 30 programas para 
MatLab relacionados con sistemas dinámicos lineais e 
non lineais, robots manipuladores, algoritmos de control 
e trazo de traxectoria. 
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Alan Chamberlain; Ross Steele, 1991 

Unha guía que nos permitirá comprender o francés actual e facernos 
entender en función de cada situación, así como comprobar e 
profundizar os coñecementos de partida. 

Este libro proponnos as 
estruturas máis frecuentes do 
francés clasificadas dun xeito 
práctico e a súa posta en 
práctica dentro de diálogos, así 
como información sobre a vida 
profesional en Europa. 

LEVEL 1 

Natalie  Murray, 2015 
Estás preparado para afrontar unha 
entrevista de traballo en inglés?  
Se a resposta é "non", este é o teu 
libro. 

 
 
Os mellores e máis innovadores 
métodos de aprendizaxe de ale-
mán, francés, italiano e inglés. 
Para todo aqueles que queren 
aprender idiomas ao seu propio 
ritmo e sen esforzó, neste libro 
atoparemos numerosas situa-
cións comunicativas coas prin-
cipais palabras e expresións  do 
italiano máis actual e moderno, 
unha ampla selección de exem-

plos conversacionais extraídos dos ambientes cul-
turais e sociais máis comúns e cotiáns, as principais 
regras gramaticais do italiano explicadas nunha 
progresión lóxica e fácilmente comprensible, abun-
dantes advertenzas sobre os erros máis frecuentes, 
exercicios de autoavaliación e un apéndice cos mé-
todos de conxugación dos verbos regulares e irre-
gulares italianos. 

Si diverta! 

A PRENDIZAXE DE LINGUAS 
 
Aquí atoparedes as propostas do Departamento de Programas Europeos 
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Unha aventura: tres linguas 
 A volta ao mundo en 80 días é o relato das 
aventuras de Phileas Fogg arredor do 

mundo. Ti tamén 
poderás vivilas en tres 
linguas, e sen saír da 
biblioteca!  

 

 

A prendizaxe con distintos materiais 

Sempre cine! Dúas 
historias, nas que os 
protagonistas superan o que 
parecía insuperable. 
Acompaña a cada DVD un 
caderno con actividades. 

 
 

 


