
 
 

Especial San Valentín 

Aaaii o amor!!!!!!!!!! Ese non sei que que que sei eu  chegou ó noso faladoiro, e as nosas sabias 

e sabios puxéronsenos algo ñoños … ou igual non tanto, pois o amor tamén pode ser cousa 

seria. Mais en literatura. Mentres baleiraban unha moi oportuna caixa de bombóns os libros 

de amor, que non novelas románticas, foron pasando pola mesa.  

Anna Karenina, de Leon Tolstoy.  

   Sen a nosa compañeira madrileña Anita neste faladoiro seguramente 

falariamos pouco dos escritores rusos, pero afortunadamente a súa 

paixón da para cubrir ese oco sobradamente. Todas as familias felices 
aseméllanse; cada familia infeliz é infeliz ó seu xeito.  Con esta frase da 

propia novela poderiamos condensar unha das maiores historias 

románticas da literatura, e obra mestra do realismo. Ana Karenina pon 

nome a historia, pero realmente no libro podemos descubrir tres 

historias de amor, a  de Anna , rompendo os moldes da súa sociedade a 

través, curiosamente,  do adulterio, que ten a súa contraportada na 

historia  de seu irman Stiva, que segue un camiño inverso a  da protagonista; e nun plano 

paralelo a  de Kitty e o seu marido Konstantin, esta última mecanismo para que o autor poida 

volcar as súas ideas mais políticas.  

   Un libro maxistral, cheo de personaxes secundarias que aportan solidez e realismo,  como 

amor como eixo central, pero tamén como mecanismo para falarnos dunha alta sociedade 

rusa xa decadente, calcificada nas convencións sociais, chea de vicios e que choca 

claramente, non so con esa outra rusia mais rural e sana na mente do autor, se non tamén e 

sobre todo  coa humanidade das persoas, que dun xeito ou outro acaban rompendo ese 

moldes. Que non vos asuste o tamaño. E un libro maxistral. 

El pájaro espino, De Colleen McCullough. 

   A recentemente falecida Colleen McCulough é considerada por 

moitos lectores e críticos como a mellor narradora actual de novela 

histórica, mais saltou a fama pola simplona adaptación á televisión 

desta novela de amor , moito mais complexa que a simple relación 

entre un cura e unha muller plantexada pola serie, e que ten sen 

dúbida moita mais profundidade e interés.  



 
   Ambientada maxistralmente en Australia e na súa dura e pouco idílica vida no campo, a 

novela narra a historia dunha familia, a Cleary, que  por circunstancias debe facerse cargo 

dunha granxa.  

   Certamente este fondo, cheo de personaxes coas súas  historias propias, que dan a novela un 

xeito coral,  serve para guiarnos a través da figura do pai Ralph de Bricassart e da súa relación 

coa outra protagonista, Mary, a quen coñece dende que é nena. Unha historia quizais algo 

controvertida, pero chea de humanidade, que non perde forza co paso dos anos.  

La dama de las camelias, de Alexandre Dumas. 

  Unha obra tamén inserida naquel movemento chamado realismo, 

que foi a evolución do romanticismo. Polo tanto, outra obra 

romántica, mais tratando o romance dun xeito moito mais realista e 

cun forte enfoque na psicoloxía das personaxes. Esta obra inspirou 

a Traviata de Verdí,e está baseada na historia real de  Marie 

Duplessis, a quen o propio autor, fillo do Alexandre Dumas dos tres  

mosqueteiros e outros moitos folletíns, coñeceu e coa que mesmo 

mantivo relación. 

    A historia, que arrinca co funeral da protagonista, ten como tema 

central a prostitución, mais que a propia relación das personaxes 

principais, en especial nas altas esferas parisinas. Como nota de interese podemos remarcar 

que a pesares do tema central da obra, o escritor usa unha linguaxe incriblemente respetuosa 

cás mulleres, en especial con aquelas que no Paris do 1840 saian adiante facendo do seu 

corpo un medio de  subsistencia. 

 

Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. 

   Unha obra mestra da novela romántica victoriana, da man de outra 

das irmans Brontë. Intensa, cunha estrutura  complexa que recorda as 

bonecas matrioskas, e cunhas personaxes inesquecibles, en especial o 

protagonista, Heathcliff, unha personalidade complexa, que comeza 

sendo adoptado pola familia da que mais tarde se separará e xunto a 

que logo volve para vingarse polo trato recibido debido as diferenzas 

sociais. Sumerxirse nesta historia de amor, que tamén o é de rancor, 

odio e vinganzas, todo cun ben ambientado transfondo social e 

paisaxístico,  é toda unha experiencia literaria.  



 
 

Bajo el sol de Kenia, de barbara Wood. 

No noso faladoiro tamen tivemos oco para historias de amor 

mais tradicionais ou , se se quere, mais comerciais. Por 

exemplo, Bajo el sol de Kenia, unha historia de amor, de 

vinganzas e de  aventuras cun pais exotico, neste caso Kenia, 

como marco imprescindible. 

    A doutora Deborah Treverton volve a africa logo do chamado 

dunha moribunda relacionada coa súa familia, mamá Wachera, 

e reencontrarase co pasado da súa familia, que cen anos atrás 

se presentou naquel anaco de mundo salvaxe coa intención de 

transformalo nun enorme cafetal,pasando por riba do dereitos 

e tradicións dos nativos.  Unha historia que abrangue todo un 

seculo, e que vai parella a propia historia de Kenia, ben 

narrada, con pulso e un gran traballo de documentación detrás. 

 

 

 

 

Si estuvieras aquí, de Francesco Gungui. 

A nota adolescente do faladoiro chegounos da man de 

Nicolle, que nos falou de dúas obras. Unha foi Si estuvieras 
aquí, unha historia que nos fala de separacións e de 

reencontros, pero sobre todo do traballo díficil de madurar. 

Luca e Alice deben separarse cando Luca deixa Milan para 

irse estudar a San francisco. A historia dividese entón e cada 

personaxe conta en primeira persoas a súa experiencia, 

dándolle mais riqueza a historia, que como toda boa historia 

romántica que fale de adolescentes que camiñan cara a 

madurez, ten as súas doses de amor, celos, flechazos…  

 

 



 

 

Una estrella que no se paga, de Esther Earl. 

   Esther Earl topouse de fronte cun cancer de tiroides os doce 

anos, pero ata o momento da súa morte, catro anos despois non 

deixou de transmitir a traves das redes principalmente, un amor 

pola vida e polas persoas que se fixo referente para moita xente.  

   Este libro é unha relación de cartas, diarios e esbozos de Esther, 

asi como o relato de amigos e familiares, a través do cales nos 

podemos achegar a esta rapaza chea de ganas de vivir e 

positivismo.  

  Non , non é unha historia romántica, pero sen dúbida si é unha 

historia de amor. 

 

 

Los puentes de Madison, de Robert James 

Waller. 

Un fotografo do Nathional Geographic e unha ama de casa que 

vive na bucólica Madison County, coñécense por casualidade e 

as súas vidas non volvera a ser as mesmas.  

   Hai sen dúbida moitas maneiras de escribir unha historia de 

amor. Está é unha historia pequena, sen pretensións, pero que 

enfoca a relación entre os protagonistas dun xeito honesto, sen 

ñoñerias, e que tamén plantexa os dilemas, normais e humanos, 

que calquera persoa na mesma situación debera enfrontar.  Sen 

dúbida unha obra moi agradable de leer.  

 

 

 

 



 
 

 

A través de fuego, de Nicholas Evans 

Nicholas Evans saltou a fama a raíz da versión de cine de El 

hombre que susurraba a los caballos.  É un autor que enfoca as 

súas historias sempre dende un xeito de vista algo particular, 

plantexando historias onde as relacións entre as persoas en 

ocasións poden resultar controvertidas. Neste caso a  historia xira 

ó redor de dous amigos, Connor e Ed, e da parella de Ed, Julia. 

Cando Connor e Julia se coñezan enamoraranse 

irremediablemente, pero a lealdade de Connor e unha traxedia 

marcaraos para o resto das súas vidas. Unha historia que fala sobre 

sentimentos ocultos, sobre a amizade e sobre os verdadeiros 

desexos que moven as persoas. Tamén sobre o destino, algo 

recorrente na obrado autor, entendido como unha forza imparable que supera case sempre os 

protagonistas, por moito que estes tenten ir contra el..  

 

Un faladoiro entretido, unha vez mais, cheo de matices sobre o significado do amor, poñendo 

de relevancia as diferentes formas de tratalo a través da literatura, e de entendelo polas 

persoas que gustan de ler…  

 

 


