
PARA LER 

Zaragoza (Episodios Nacionales I). Benito Pérez Galdós 

A Guerra da Independencia é a gran novela da historia. As innumerables 

peripecias que vive Gabriel e a súa azarosa relación de amor con Inés se 

entrelazan coa aventura bélica e política na que España viviu inmersa 

durante máis de seis anos. (…) Prisioneiro dos franceses, Gabriel de 

Araceli se fuga ye se dirixe a Zaragoza para incorporarse ao exército que 

se está organizando con forzas dispersas. O destino lévao a ser un dos 

valorosos defensores da cidade no segundo e máis forte dos sitios. Xunto 

con outros personaxes de total creación literaria, Araceli convive co 

xeneral Palafox e demais figuras históricas que realmente interviñeron na gran xesta 

popular. (LECTURALIA) 

 

 

Cabo Trafalgar. Arturo Pérez-Reverte 

En vésperas do bicentenario da batalla de Trafalgar, Alfaguara pediu a 

Arturo Pérez-Reverte un relato sobre a súa particular visión do combate 

naval máis famoso da historia, que enfrontou á armada combinada 

hispano-francesa coa británica, mandada polo almirante Nelson, nas 

augas españolas do cabo Trafalgar. A combinación de rigor histórico e 

acción espectacular, unida á habilidade narrativa do autor, converten estas 

páxinas nunha apaixonante peza clave para comprender a tráxica xornada 

daquel 21 de outubro de 1805 que cambiou a historia de Europa e do 

mundo. (LECTURALIA) 

 

 

Tiempos difíciles. Charles Dickens 

Na vida l único que interesa son os feitos. Con estas palabras do sinistro 

Mr. Gradgrind comeza esta novela na que desde o inicio ata o final o tema 

é a desesperada busca da felicidade por parte dos seus personaxes. Situada 

nunha cidade industrial do norte de Inglaterra, o lector é testemuña da lenta 

e progresiva destrución da doutrina dos feitos, a cal pretende ser 

implacable pero que, filtrándose na vida dos personaxes, remodélaos, 

afundindo a algúns e a outros infundíndolles nova vida. Tiempos difíciles é 

a novela máis crítica e  apaixonada de Dickens e, ao mesmo tempo, como 

todas as obras deste autor, é unha ambiciosa exploración, profunda e 

intelixente, da sociedade inglesa de hai dous séculos. (LECTURALIA) 

 

 



 

 

PARA VER 

La noche de Varennes. Ettore Scola  

Crónica dunha viaxe que comparten Luís XVI, María 

Antonieta, Casanova, o novelista francés Restif de la 

Bretonne, unha das damas de compañía da raíña e o 

estadounidense Thomas Paine, unha viaxe na que os 

monarcas serán detidos en Varennes e acusados de 

traizón por intentar fuxir de Francia para protexerse en 

países inimigos da Revolución. 

Recibiu o premio David de Donatellao ao mellor guión, 

mellor vestiario e e ao deseño de produción. 

 

 

Revolution. Hugh Hudson 

Tom Dobb (Al Pacino), un pobre e inculto trampeiro que 

trata de sacar adiante a seu fillo, é testemuña da rebelión 

dos colonos contra Inglaterra, que desencadea a Guerra 

de Independencia (1775-1783). O pequeno bote de Dobb 

é requisado para subministros de guerra, mentres el e seu 

fillo son recrutados á forza. Despois de seis meses 

observando o cruel trato que os británicos dispensan aos 

rebeldes, Dobb abraza a causa americana. 

(FILMAFFINITY) 

 


