
 
 

  Un bo día, alguén propuxo que un dos faladoiros o dedicaramos a libros que non nos tiveran 

gustado. Interesante proposta esa, darlle a volta ó nosos faladoiro e plantexar libros que non 

recomendariamos a ninguén.  Puxémonos o choio e, nesta ocasión, debido o persoal das 

opinións, cada participante do noso faladoiro puxo por escrito un resumo do que falamos 

nesa xuntanza, e dos motivos que levaron a considerar eses libros como “horribles”… Aquí vos 

queda o resultado, pero recordade sempre que  estas son opinións persoais e que a única 

maneira de poder xulgar un libro e ler primeiro as súas páxinas. 

 

El amante lesbiano, de Jose Luis Sampedro. 

( Por Mariola)  

Está claro que na literatura, nada é garantía de que o libro que 

temos nas mans nos vaia gustar. Tras ler e ter gozado con varios 

libros de José Luis Sampedro, cando saíu "El amante lesbiano", 

leveime unha gran decepción. Varias entrevistas súas tamén 

axudaron a que, a pesar de que título non me atraeu demasiado, 

me decidise a empezar o libro. 

   Como hai algúns anos que o lin, non o recordo moi ben, pero o 

que non esquecín é a sensación de estar a ler pasaxes absurdas, de 

pensar que non estaba a entender nada, de estar a pasar páxinas sen decatarme do que me 

querían contar. 

Na contraportada di "unha ardorosa historia de amor entre unha muller sedenta dun varón 
sen machismo e un amante fetichista que goza na submisión... "  A historia comeza cando o 

protagonista sae da consulta do cardiólogo, ao que acode por unha doenza, e tras coller un 

taxi para ir á súa casa chega a un lugar descoñecido, non recorda nin como nin porqué está alí 

pero empeza a encontrarse con diversas persoas coñecidas. 

Consultei as opinións doutra xente e, como sempre pasa, o que para algúns é un libro pesado 

para outros é unha obra mestra. Non vou ser eu quen o cualifique, simplemente comentar que 

a min non me gustou e que me sentín tan perdida como o protagonista nas súas primeiras 

páxinas. 

 

 



 
 

 

El cementerio de Praga, de Umberto Eco. 

(Por Susi) 

A obra ambiéntase na segunda metade do século XIX. Simone Simonini 

é un mozo moi influído polo antisemitismo do seu avó, que ve os xudeus 

como unha grande ameaza. Á morte deste, e sen recursos económicos, 

Simonini ponse ao servizo dun dubidoso notario, que se dedica a cobrar 

diñeiro por compoñer todo tipo de documentos falsos. Simonini acaba 

traizoando sen ningún tipo de remordemento o notario, e queda co seu 

negocio, pasando a ocuparse da súa ilícita actividade. Tamén empeza a 

organizar montaxes ao servizo do goberno, xusto no momento no que 

Garibaldi emprende a unificación italiana. O libro percorre numerosos acontecementos 

históricos relevantes de Italia e Francia, nos que o protagonista participa. 

A obra está narrada dende tres puntos de vista diferentes, dous personaxes que sospeitan que 

son a mesma persoa e escriben uns diarios e o narrador que os leu, isto fai que a lectura, xa de 

por si nada doado de Umbrerto Eco, requira un nivel de concentración maior para poder 

seguir o fío da historia, que a miúdo se volve confusa e escura, ata o punto de non saber quen 

é quen en determinados momentos. Unha prosa trapalleira e excesiva que complica 

innecesariamente a que podería ser unha apaixonante novela, dificultando poder seguir o 

razoamento que pretende expoñer. 

La insoportable levedad del ser, de Milan 
Kundera . 

(Por Anita) 

Novela psicolóxica segundo algúns, filosófica segundo outros, 

existencialista segundo algún máis, La insoportable Levedad del 
ser  é sen ningunha dúbida, a novela que máis me custou ler e que 

menos me gustou en toda a miña vida. Quizais pola miña 

xuventude á hora de afrontala, ou pola decepción despois das 

recomendacións entusiastas recibidas para que o lese, co único 

que estiven de acordo de todo o libro foi co título, para ser máis 

exactos, coa primeira parte do título. Aquí déixolles un breve 

resumo do seu argumento segundo a Wikipedia, onde coa súa lectura poderán intuír que nos 



 
enfrontamos a un tremendo bodrio, que con todos os seus premios e os seus éxitos, case 

acaba coa miña afección á lectura. 

 

"Ambientada en Praga durante 1968,  La insoportable levedad del ser  trata dun home e as 

súas dúbidas existenciais en torno á vida en parella, convertidas en conflitos sexuais e 

afectivos. A novela relata escenas da vida cotiá trazadas cun profundo sentido transcendental: 

a inutilidade da existencia e a necesidade do eterno retorno de Nietzsche polo cal todo o 

vivido ha de repetirse eternamente, só que ao volver o fai dun modo diferente, xa non fugaz 

como aconteceu no principio. " 

 

 

El alquimista, de  Paulo Coelho     

(Por teresa) 

A novela narra a historia dun novo pastor, Santiago, que ten un mesmo 

sono que se repite e decide acudir a unha xitana para que llo 

interprete. Chega á conclusión de que o sono lle di que debe buscar 

un tesouro que representa a súa Lenda persoal ou a realización dos 

seus sonos. O Tesouro encóntrase nas Pirámides de Exipto. Decide 

vender o seu rabaño e viaxar polo norte de África cara á busca do 

camiño que lle leve á realización do seu sono. CRITICA: Paréceme un 

libro de autoaxuda disfrazado de novela. Presenta unha historia predicible, sen intriga, faise 

pesado e aburrida. A forma de escribir do autor busca tocar a sensibilidade do lector 

utilizando unha pseudo- filosofía e espiritualidade que busca mover emocións de forma 

doada e interesada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platero y yo, de Juan ramón Jimenez, El siglo de las luces , de 
Alejo Carpentier  e Mi familia y otros aniomales de Gerald 
Durrell. 

(Por Paula Cristina) 

O primeiro libro, si, é o primeiro por que gana no ranking, é Platero y yo de J Ramón Jimenez. 

Cando o lin, nos meus anos de "infancia", non entendín nada, pero nada de nada. Non 

cheguei nin a contactar coa tenrura suposta, nin co contido, nin con nadado que se supoñia 

que debia conectar.  As veces que o deixei, as veces que o volvín coller, mesmo tiña un pétalo 

de rosa, nin con esas, ata que realicei un exorcismo e o tirei (nunca tiro libros). Dábame 

"noxo". Os únicos que vos podo expresar son os sentimentos- emocións que me produciu, por 

que non pasei da páxina 10. 

  O seguinte libro é El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, este libro foi diferente. O 

primeiro que non me gustou foi o tema da linguaxe, para o meu era moi difícil; aínda que 

tamén dei con outros libros con linguaxe complicada aínda que iso non impedían a súa 

lectura. Non obstante, neste caso, a historia non me enganchou nada, chegou a ser aburrida e 

moi lentaaaa. O argumento era sobre unha viaxe en barco a América, é curioso, por que me 

enganchei á lectura cun libro de aventuras nun barco, na miña tenra infancia, La isla del 
tesoro, o que son as cousas. 

 



 
 

E o último, Mi familia y otros animales, de Gerald Durrell, ao mellor este libro noutro 

momento da miña vida sacaríalle máis partido, pero lino cando o lin, e a historia non me 

transmitiu, de feito deixeino sen rematar de ler. Xa sabe que os momentos de vida e os libros 

as veces non coinciden ben. 

 

Las ninfas, de francisco Umbral.  

(Por Marina) 

Francisco Umbral foi un escritor moi polémico tanto polo seu estilo 

escribindo como polo seu carácter sarcástico e irónico, polo que as súas 

obras son bastante complicadas, non obstante foi un grande articulista. 

Esta obra narrativa foi publicada no 1975 e é a historia dun adolescente 

ata a súa primeira xuventude, na que entre as súas aventuras amorosas 

amorosas ,esas ninfas que lle fan reflexionar sobre o sexo e o amor, as 

amizades, as relacións familiares e a vida en xeral, vai vendo como co paso do tempo, os 

pensamentos idealizados van cambiando co paso dos anos. 

A trama está ben, pero vai mesturando tantas reflexións e pensamentos filosóficos que 

retardan moito a historia, polo que se fai bastante pesada para ler. 

El país inerme, de Miguel de 
Castro, e Casto y el mal verde, 
de Isabelle de marie. 

(Por enrique) 

Catalogar un libro como malo resulta moi 

difícil e seguramente algo pretencioso. Unha 

historia pode non gustarnos por moitos 

motivos, mais non por iso ser un mal libro. 

Pero dende logo hai excepcións a todo nesta 

vida. 

Quería falar de dous libros, ademais coincidentes no xénero, o fantástico.  El pais inerme solo 

ten de bo o titulo e a idea de partida, cun pais militarizado que nun momento dado, 

necesitado de escravos que manteñan a súa formula sobreexplotadora,  decide ir invadir 



 
outro pais que de tan pacífico nin exercito ten. Choque de visións do mundo, de culturas, o 

pacifismo e a relación simbiótica co medio ambiente enfrontados a industrialización invasora 

e destrutora de recursos ... unha boa promesa. Pero todo acaba aí.  A estrutura, o propio 

guión, cuns xiros tan ridículos que causan rubor, a maneira na que esta escrito, cunha linguaxe 

que queda catro escalons por debaixo do infantil, fan que sexa, en conxunto unha obra 

pésima. O destino final das páxinas deste libro, foi ser usadas para empapelar unha librería 

nun fogar anterior.  E pensaba que non podía topar con algo peor, ata que unha moi boa 

amiga, coa mellor intención, me regalou Casto y el mal verde. 35 páxinas con dor de ollos. Iso 

foi o que aguantei. Logo nun segundo intento cheguei a páxina 44. Esta obra tivo unha 

campaña de promoción moi forte, con pilas de volumes en grandes cadeas como na Casa del 

Libro, unha edición bastante coidada,  que supostamente era resposta a unha gran acollida a 

través de internet, con promesa de ser o primeiro volume dunha triloxía chamada a ser das 

grandes da nosa literatura no seu  xénero … Moito ruido e ningunha noz. O libro podería, 

quizais e con esforzo,  pasar por unha obra infantil algo inocente se lle sacaran de enriba tres 

cuartas partes das súas páxinas, e lle añadiran algún debuxo de xeito. En resumo : é pésimo 

con ganas. O igual que o anterior, un guión ridículo, desestruturado, e unha linguaxe que doe 

nos ollos. Non conseguín encontrar nas escasas páxinas que lin ningún dos pensamentos 

profundos que promete a contraportada, nin do humor nin moito menos do ritmo trepidante. 

Afortunadamente os outros dous volumes da suposta triloxía parece que non viron a luz, o cal 

supón un importante aforro en papel.    


