
PARA LER 
 

La barraca. Vicente Blasco Ibáñez 

Sobre as terras do tío Barret, que se atreveu a romper as 

cadeas ea cortar a cabeza do amo, don Salvador, coa 

conseguinte ruína da súa familia, pesa unha maldición. 

Convertidas en símbolo da loita contra os terratenentes, 

ninguén debe cultivalas. A hostilidade se desata contra un 

forasteiro, Batiste Borrull, que, co soño de sacar adiante á 

súa familia, decide arrendalas, desatando así unha 

tempestade de odio e resentimento que culmina 

traxicamente. Na mellor tradición da novela naturalista, 

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) demórase en La 

barraca (1898) na análise da  psicoloxía colectiva e achaca 

a crueldade dos personaxes aos baixos instintos e á 

brutalidade do medio no que viven. Nestas circunstancias adversas, a loita do mestre, 

don Joaquín, para educar aos seus alumnos, resulta infrutuosa. (LECTURALIA) 

 

Elisabeth, emperatriz de Austria-Hungría. Ángeles Caso 

Sobre a paisaxe de fondo dunha Europa axitada por 

desgarradoras transformacións sociais e políticas, e da 

irrefrenable decadencia dun dos imperios máis poderosos do 

continente, o dos Habsburgo, que estallará en mil anacos ao 

remate da Primeira Guerra Mundial, unha gran muller, a 

penúltima emperatriz de Austria, recolle no seu Diario os 

feitos da súa apaixonante e dolorosa vida: obrigada a contraer 

matrimonio aos dezaseis anos co emperador Francisco José, 

Elisabeth aparece como unha persoa fráxil e, á vez, 

indomable. Reina que admira as repúblicas, nai de tráxico 

destino, muller libre perseguida pola maledicencia dun 

ámbito cortesán co que nunca alcanza a entenderse, refúxiase 

para sobrevivir no seu propio mundo: percorre errante os 

mares e as terras de Europa, entrégase á súa paixón polos cabalos, le e escribe sen 

cansazo, e encontra a paz  nunha íntima e emocionada relación coa natureza. Nas 

páxinas delicadas e cheas de matices deste Diario desvélanse os sentimentos dunha 

muller profunda e silenciosa, que ocultaba o seu fermoso rostro baixo os espesos velos e 

grandes abanos, unha muller inconformista e rebelde, nacida nunha época en un lugar 

que non lle correspondían, e á o tempo tratou despiadadamente, converténdoa  nunha 

melosa e baleira princesita cinematográfica, de nome Sissi. Esta é a  verdadeira historia 

dun dos personaxes máis fascinantes do convulso século XIX. (LECTURALIA) 

 



 

La tribuna . Emilia Pardo Bazán 

Novela naturalista na que a gran autora coruñesa fai 

protagonista á cigarreira Amparo, a tribuna  das 

lecturas que se facían  na fábrica de tabacos da Palloza 

coruñesa.. A autora documentouse sobre o terreo para 

escribir esta crónica da vida na fábrica e do contorno 

social e político do momento no que sitúa a acción, os 

tempos da Primeira República, da que Amparo se 

mostraba defensora do federalismo. Amparo 

convértese en líder das cigarreirasEn esta novela cuya 

protagonista, Amparo obrera de una fábrica de tabacos 

de La Coruña y defensora de la República Federal, se 

convierte en líder de las cigarreras (de aquí su apodo, 

La Tribuna); sin  pero a súa vida vese truncada cando 

é vítima da sedución e abandono dun oficial do 

exército, de modo que as súas ambicións quedan 

frustradas.. 

 

 

PARA VER 

Germinal. Claude Berri 

Etienne Lantier, un mozo en paro, establécese en 

Montsou, un pobo do norte de Francia. Alí faise 

mineiro e descubre a miseria, o alcoholismo, as 

relacións sexuais sórdidas, a indecencia de homes 

como Chaval ou a xenerosidade de Toussaint Maheu; 

en suma, un mundo de homes condenados ao 

sufrimento polo capital. Así é como se compromete 

coa loita socialista. Pero algo brilla en medio de tanta 

miseria: o amor entre Etienne e Catherine. De súpeto, 

unha baixada dos salarios provoca unha terrible folga 

que será duramente reprimida polo exército; a pesar de 

todo, el mantén a esperanza de que todo ese sangue 

non se derramase en vano. (FILMAFFINITY) 

Recibiu o Premio César á mellor película de 1993. 

 


