
PARA LER 

El “Sentinels”.  Peter Carter 

Ao morrer os pais de John Spencer, seu tío 

enrólao na Mariña Real. Seu barco, o Sentinels, 

ten encomendado o duro servizo de vixiar a costa 

oeste de África para perseguir o tráfico de 

escravos. A guerra civil dezma as tribos do oeste 

de África. O poderoso reino de Oyo (Nigeria) é 

vítima das ambicións dos seus veciños, cazadores 

de escravos. Un dos sometidos á escravitude é o 

granxeiro Lyapo, capturado por guerreiros 

dahomeyanos. Separado da súa muller e fillo, 

Lyapo pasa de traficante en traficante ata que é 

comprado polo americano Kimber, capitán do 

barco negreiro Phantom. Embarcado cara ás 

plantacións de América, Lyapo coñece os perigos 

de alta mar cando o Sentinels e o Phantom se 

encontran. Lyapo e John Spencer loitan xuntos, 

desesperadamente, para sobrevivir. 

(www.entrelectores.com ) 

 

 

La carta esférica. Arturo Pérez-Reverte 

Un mariño sen barco, desterrado da mar, coñece a 

unha estraña muller que posúe, talvez sen sabelo, 

respostas a preguntas que certos homes se fan 

desde séculos. Cazadores de naufraxios en busca 

da pantasma dun barco perdido no Mediterráneo, 

problemas de latitude e lonxitude cuxo secreto 

xace oculto en antigos derroteiros e cartas 

náuticas, museos navais, bibliotecas... Nunca a 

mar e a Historia, a ciencia da navegación, a 

aventura e o misterio se combinaran dun modo tan 

extraordinario nunha novela, como en La carta 

esférica. De Melville a Stevenson e Conrad, de 

Homero a Patrick O’Brian, toda a gran literatura 

escrita sobre a mar late nas páxinas desta historia 

fascinante e inolvidable. (LECTURALIA) 

Baseándose na novela, o director Imanol Uribe 

rodou unha película co mesmo título que foi estreada en España en 2007. 



PARA VER 

Esquilache. Josefina Molina 

Madrid, Domingo de Ramos de 1766. Cando o 

Marqués de Esquilache (Fernán-Gómez) chega á súa 

residencia, a Casa das Sete Chemineas, aínda se oen 

polas rúas os berros de Morra o mal goberno! Morra 

Esquilache!. Acompañado polo seu secretario 

Antonio Campos (López Vázquez), comproba 

horrorizado os efectos do saqueo a que foi sometida 

a súa casa. A continuación, o ministro italiano de 

Carlos III, acompañado de Fernanda (Ángela 

Molina) e Campos, diríxese ao Palacio Real ao 

tempo que evoca as súas co rei (Adolfo Marsillach), 

os enfrontamentos cos nobres españois, a corrupción 

da súa esposa (Concha Velasco) e, sobre todo, a súa 

relación sentimental con Fernanda. FILMAFFINITY 

 

La misión. Roland Joffe 

Hispanoamérica, século XVIII. A acción 

desenvólvese na xungla tropical próxima ás 

cataratas de Iguazú. Alí un misioneiro xesuíta, o 

padre Gabriel (Jeremy Irons), segue o exemplo dun 

xesuíta crucificado, sen máis armas quea súa fe e 

unha frauta. Ao ser aceptado polos indios guaranís, 

Gabriel crea a misión de San Carlos. Entre os seus 

seguidores está Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), 

ex-traficante de escravos, mercenario e asasino, que 

se fai xesuíta e encontra a redención entre as súas 

antigas vítimas. Despois de loitar xuntos durante 

anos, enfróntanse a causa da independencia dos 

nativos: Gabriel confía no poder da oración; 

Rodrigo, na forza da espada. FILMAFFINITY 

É unha película que foi nominada múltplies veces nos máis prestixiosos certames 

internacionais de cine e recibiu numerosos premios, entre eles: Oscar á mellor 

fotografía; Globo de Ouro ao mellor guión e mellor banda sonora (Ennio Morricone) ; 

Palma de Ouro no Festival de Cannes á mellor película; Premio Bafta ao mellor actor 

secundario (McAnally), montaxe e  BSO (Morricone), Premio David de Donatello ao 

mellor produtor estranxeiro; premio da Asocación de críticos de Los Ángeles á mellor 

fotografía.  


