
 
 

   A formula de funcionamento é a que segue: una das nosas sabias e sabios, elixido 

ó azar, escolle una obra para que todos leamos e logo nun faladoiro comentala 

entre todos e todas. Plantexar un libro de xeito quincenal era demasiado ata para 

tan aguerridas lectoras, polo que o normal e darnos un mes para a lectura que 

corresponda, e no medio plantexar un faladoiro que sexa algo mais libre. As veces 

escollemos un xénero literario concreto, pero outras, como neste caso, deixamos 

que os sabios e sabias escollan o libro do que queren falar. A isto nos chamámoslle 

barra libre literaria.  

Nesta ocasión, a variedade foi tan ampla como noutras ocasións, e houbo de todo 

un chisco. 

Jane Eyre, de Charlotte Brontë. 

Obra mestra da literatura vitoriana. Jane Eyre é unha novela 

clásica de amor, precursora do feminismo, cunha 

protagonista que se enfronta a un destino claro coa súa 

intelixencia e coa forza da súa ferrea vontade, pero á vez 

unha critica social moi dura á sociedade do seu tempo, e as 

encorsetadas normas sociais que as rexían. No momento de 

ser publicada tivo un éxito inmediato, pero tamén foi 

prohibida en moitas casas, polos valores que defendía.  

 

La ladrona de libros,  de Markus Zusak. 

A historia da pequena Liessel, que descubre o amor pola lectura 

ó mesmo tempo que os horrores da guerra e do nazismo, esta 

vez dende o punto de vista dos cidadáns de a pe dunha alemaña 

devastada pola violencia e a tolemia do réxime nazi, e contado 

pola mesma “Morte”, que ten a súa maneira peculiar de narrar a 

historia, mezclando presente e futuro dun xeito un tanto 

particular. 

 



 

 

El niño con el pijama de rayas, de John Boyne. 

Outra novela ó redor do drama do nazismo comentada no 

faladoiro  foi esta, que usa a historia de amizade entre un 

neno alemán e outro xudeu nun campo de concentración, 

para a través dos ollos inocentes do protagonista, de nove 

anos, mostrarnos a dureza do holocausto. Unha historia 

conmovedora, cunha linguaxe sinxela e sutil a hora de 

mostrar o que está acontecendo,  que pon os propios 

protagonistas en contra de si mesmos e que convida á 

reflexión.  

   

 

Crimen y castigo, de Dostoievsi.  

Considerada pola crítica como a primeira obra mestra 

deDostoievski, é unha profunda análise psicolóxica do 

seu protagonista, o novo estudante Raskolnikov, cuxa 

firme crenza en que os fins humanitarios xustifican a 

maldade o conduce ao asasinato dun usureiro 

petersburgués. Pero, dende que comete o crime, a 

culpabilidade será un pesadelo constante co que o 

estudante será incapaz de convivir. O estilo enfebrecido 

e compasivo de Dostoievski segue con mestría única as 

revoltas das contraditorias emocións do estudante e 

reflicte a loita extrema que libra coa súa conciencia 

mentres deambula polas rúas de San Petersburgo. Xa en prisión, Raskolnikov 

decátase seguindo un plan establecido a priori pola razón de que a felicidade non 

pode ser alcanzada: ha de gañarse con sufrimento. 

 



 

 

La mujer del viajero en el tiempo, de Audrey 
Niffenegger.  

Mezcla de romance e ciencia-ficción. Clare e Henry 

forman unha parella aparentemente normal, quérense e 

intentan ser felices. Non obstante, Henry padece unha 

estraña enfermidade que lle impulsa a viaxar no tempo, 

que lle permitiu coñecer a Clare cando aínda era un nena 

e que o condena a enfrontarse ao seu incerto, e acaso 

tráxico, futuro, mentres Clare, tenta vivir unha vida igual 

de incerta, amando a un home que aparece e desaparece 

ao longo da súa vida dun xeito un tanto desordeado. Unha 

narración tremendamente orixinal e entrañable sobre o paso do tempo e a 

perdurabilidade do amor que sen dúbida fascinará dende a primeira páxina. 

 

 

La mujer que escribio la biblia, de Moacyr 
Scliar. 

A historia a veces divertida, a veces traxica,  a veces 

satirica, e a veces moi cruel dunha muller incriblemente 

fea nos tempos do rei Salomón. Unha muller fea cunha 

visión propia do mundo no que vive e cunha rara 

habilidade no seu tempo, saber ler e escribir. Unha 

habilidade que marcara a súa vida e a de moitos outros, 

da man dun dos mais maxistrais autores brasileiros da 

actualidade.   

 

 



 

 

El segundo ángel, de  Philip kerr. 

Unha novela de atracos ambientada nun futuro distópico, 

onde unha enfermidade infecta o sangue, obrigando a 

toda a sociedade a facerse transfusións de xeito habitual, 

situación que transforma o sangue limpo en moeda de 

cambio e divide a sociedade en dúas clases, os que poden 

permitirse toda a sangue que queiran e os que viven 

escravizados pola súa dependencia vital. Unha obra con 

dúas voces, unha que nos narra a historia dos 

protagonistas, que planean e tentan levar a cabo  o roubo 

do maior banco de sangue do mundo, e outra voz en off, que se intercala para 

explicarnos como é o mundo no que a historia trascorre, e nos leva, a par que a 

historia dos protagonistas avanza, cara un final sorprendente pola súa dimensión. 

Unha desas pequenas xoias difíciles de ler pero que deixan un pouso inesquecible.  

 

      


