
PARA LER 

Rúa Carbón. Marilar Aleixandre 

Paula ten tres avoas, dúas en Donostia e a outra en Vigo. 

A punto de cumprir os dezasete anos, Maite, a súa nai, 

contaralle que Iñaki, o seu pai biolóxico, foi coma ela 

mesma, militante de ETA político-militar e morreu, 

antes que Paula nacera, cando colocaba un coche 

bomba. O desvelamento deste segredo e as vacacións 

que pasará en Euskadi na casa das avoas Edurne e 

Nekane provocarán na vida de Paula unha conmoción 

tremenda e un nó moi difícil de desennovelar. Velaí o 

comezo da trama argumental de Rúa Carbón, a novela 

na que Marilar Aleixandre propón a procura do pai 

como eixo do problemático tránsito dunha adolescente á 

madurez. Unha narración valente, onde o conflito 

político vasco funciona como telón de fondo, sobre a procura complexa das identidades 

individuais e colectivas.  

 http://www.casadellibro.com/libro-rua-carbon 

 

 

El disputado voto del señor Cayo. Miguel Delibes 

Nesta obra Delibes aborda un tema que é unha das 

grandes traxedias do noso tempo: o abandono do campo. 

A un dos moitos pobos practicamente baleiros e en 

ruínas do norte de Castela chega un grupo de mozos 

militantes dun partido político a facer propaganda 

electoral. Recíbeos o señor Cayo, un dos dous veciños 

que quedan no pobo. A súa vida é case robinsoniana, co 

seu falar repousado, cheo dunha ancestral sabedoría que 

infunde un fondo sentido humano da súa persoa. A 

linguaxe crúa e desenfadada dos mozos que o visitan, 

cultos a veces, inconscientes outras, é o contrapunto 

necesario para poñer en evidencia a distancia que separa dúas culturas, dúas formas de 

vivir e de ver o mundo. Unha que desaparece substituída pouco a pouco por outra 

urbana, ruidosa e masificada. 

http://www.casadellibro.com/libro-el-disputado-voto-del-senor-cayo 

Hai versión cinematográfica con guión adaptado a partir do texto da novela. 

http://www.casadellibro.com/libro-rua-carbon/9788497823357/1050204
http://www.casadellibro.com/libro-el-disputado-voto-del-senor-cayo/9788423342730/1835230


Morirás en Chafarinas. Fernando Lalana 

A vida militar, o mundo das drogas e a cidade de Melilla 

forman o contexto desta fantástica historia de acción 

trepidante. Está a medio camiño entre a novela negra e o 

relato de aventuras. “Al saber que me tocara facer a mili 

en Melilla pensei que xa non me podía suceder nada 

peor. Estaba equivocado. Cando varios dos meus 

compañeiros morreron en escuras circunstancias, Melilla 

converteuse nun inferno. E para colmo apareceu 

Cidraque, que se namorou de quen non debía e 

empeñouse en resolver aquel misterio coa miña axuda”. 

"Morirás en Chafarinas" ten a súa continuación en 

"Conspiración Chafarinas", da mesma colección. 

http://www.quelibroleo.com/moriras-en-chafarinas 

Hai versión cinematográfica con guión adaptado a partir do texto da novela. 

 

PARA VER 

Los lunes al sol. Fernando León de Aranoa 

Nunha cidade costeira do norte de España á que o 

desenvolvemento industrial fixo medrar con forza, un grupo 

de tres homes percorren diariamente as súas rúas buscando 

saídas de emerxencia. Son funambulistas de fin de mes, sen 

rede e sen público, sen aplausos ao final; viven na corda floxa 

do traballo precario e sobreviven grazas ás súa spequenas 

alegrías e rutinas. (FILMAFFINITY) 

 

 


