
  

● Os bibliotecarios recomendámosche 



  

● Recomendacións para o público infantil :

● Libros informativos :

– Historia de la vida : Evolución / ilustrado por Katie Scott. 
Libro espectacular da editorial Impedimenta que inclúe na 
súa colección “Visita nuestro museo. Signatura : Infantil, I-57 
SCO his  

O libro é una xoia da ilustración científica cun formato de follas 
despregables no que as especies anteriores á aparición do ser 
humano na Terra van ordenadas cronoloxicamente.

Este formato permite ir pasando as follas ou despregalas nunha soa 
ilustración de 2 metros  para poder estudar a evolución nunha liña de 
tempo, como se a historia se puidera concentrar nun único día.

No verso das follas temos a información por cada un dos períodos da 
historia á que pertence cada unha das especies.

 



  

● Recomendacións para o público infantil :

● Ficción :

Uma princesa do pior . Anna Kemp ; ilustradora Sarah 
Ogilvie. Porto : Civilizaçâo, 2012.  Signatura: Infantil,  I-N-
PO KEM pri [vermello].

É a historia da princesa María, moito máis parecida a Pippi 
Calzaslargas que a Rapunzel, e que ten moitas ideas sobre o 
que quere da vida e ninguén vai impedirlle logralo. 

Ao principio atopámola esperando por un príncipe que a salve do 
aburrimento e comezar por fin esa vida de aventuras que quere, 
pero cando el chega non a leva nin ás súas batallas nin ás súas 
outras diversións e lémbralle os seus deberes tradicionais de 
princesa.No lugar do príncipe é un dragón o que vai acompañala 
nas súas aventuras. Un libro para deconstruir estereotipos desde 
a infancia, cunhas ilustracións moi coloristas e detalladas e un 
texto rimado, que os nenos e nenas agradecen moito, e con 
moito humor.          



  

● Recomendacións para o público infantil e xuvenil :

● Ficción :

– Mallko y papá / Gusti. Libro editado no 2014 por Oceano 
Travesía. Signatura : Infantil, I-RP GUS mal. 

Gusti, o ilustrador de libros infantís, cóntanos neste libro a 
súa historia e a do seu fillo Mallko, que ten síndrome de 
Down. Unha marabilla de libro non só polas fantásticas e 
variadas ilustracións nas que mestura todo tipo de técnicas, 
dende a historieta ata o collage, con fotos e debuxos feitos 
polo propio Mallko, senón tamén pola honestidade que 
reflicte o seu texto. 

Gusti comeza o libro contando a súa actitude de non 
aceptación do fillo. O libro é un compendio de dúbidas, 
temores, experiencias, anécdotas, sentimentos e emocións, 
pero ningún consello. Gusti remata dicindo que “aceptar é 
recibir voluntariamente e con agrado o que se nos ofrece”.  



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :

● Banda deseñada :

História da Língua em banda desenhada. Edita: 
Através. Signatura : Comicteca, BDG HIS.

Reedición nunha versión ampliada do que foi un 
supervendas da BD galega hai 25 anos. 

História da Língua em Banda Desenhada, do colectivo 
Pestinho, volve nunha edición especial que inclúe 
novas páxinas e artigos a contextualizar este histórico 
traballo.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :

● Cinema :
Lobos sucios / dir. por Simón Casal de Miguel. Signatura 
:Audiovisuais, CINE DRA lob  

Inspirada libremente en feitos, historias e personaxes reais Lobos 
Sucios é unha historia de supervivencia, espionaxe e amor situada 
nunha contorna máxica. Galicia, 1944.

 Na esquina máis afastada de Europa os nazis explotan unha mina 
de wolframio, un mineral imprescindible para as súas fábricas de 
armamento. O goberno español, un país neutral, permite aos nazis 
explotar a mina de Casaio, unha aldea illada en Ourense. Nestas 
minas déixanse a vida traballadores libres e presos políticos que 
conmutan a súa pena. Manuela (Marian Álvarez) é unha minera 
desconfiada e misteriosa, considerada unha meiga na aldea pola súa 
especial relación coa natureza. O Teixedal, un bosque de teixos 
único e rodeado de lendas, é o seu refuxio. A súa vida cambiará pola 
chegada duns espías aliados á zona, coa misión de executar unha 
sabotaxe dun gran cargamento de wolframio. 



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :

● Música :
– Fai un sol de carallo : suite / Os Resentidos, A Lira Big 

Band de Ribadavia. Signatura :Audiovisuais, FRP RES 
fai(cd).

Os Resentidos volveron xuntarse nun concerto o 2 de marzo 
no Teatro Principal de Ourense. Acompañados por A Lira Big 
Band de Ribadavia, Antón Reixa e os seus reinventaron o 
seu disco creando “Fai un sol de carallo-Suite”. 

Este é o  disco gravado nesa ocasión en formato CD + DVD 
con todo o espectáculo. A través dos 26 temas deste disco 
redescóbrese a vixencia musical d’Os Resentidos no seu 
disco máis recordado por grandes éxitos como Sector Naval, 
Galicia Sitio Distinto, Sexo Macumba e Galicia Caníbal entre 
outros. Ademais do acompañamento da máis que centenaria 
banda A Lira o concerto contou coa colaboración doutros 
músicos como Ses, Sito Sedes ou Roberto Sobrado.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :

● Fondo local (relativo a Compostela)
 Santiago invisible / fotografías, Chema Ríos Torre. Edita: 
Consorcio ; Galaxia. Signatura :Fondo Local, FL-77 RIO san+1cd.

Proxecto fotográfico, literario e musical centrado na cidade de 
Santiago e cuxos beneficios se destinarán ao Fondo de 
Emerxencias de Médicos Sin Fronteras. O impulsor desta 
iniciativa e autor das fotografías é o xinecólogo vallisoletano 
afincado na Coruña Chema Ríos Torre, colaborador de 
Médicos Sin Fronteras. 

Boa parte das fotografias foron glosadas por algún dos 52 persoeiros 
do ámbito galego e nacional que colaboraron desinteresadamente 
con este proxecto. Son personalidades tan recoñecidas como os 
escritores Manolo Rivas, Suso de Toro; cantantes como Joan 
Manuel Serrat, Julián Hernández, Antón Reixa...O libro inclúe un CD, 
gravado no Auditorio de Galicia coa colaboración da Real 
Filharmonía de Galicia e reúne ademais outras cancións vencelladas 
a Compostela interpretadas por recoñecidos artistas.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :

● Libros informativos :

Leer / André Kertész. Cáceres, Perférica, 2016. Signatura : 
3º andar, 77 KER lee.

Un dos libros de fotografía máis importantes da historia 
publícase por primeira vez en castelán. Nas fotografías 
tomadas entre 1915 e 1970, Kertész capturou a lectores de 
toda condición en momentos intensamente persoais e, con 
todo, universais, e en calquera lugar imaxinable: azoteas, 
parques públicos, rúas abarrotadas. É moito máis que unha 
obra de culto, non hai un só xornal internacional que non 
publique polo menos unha vez ao ano algunha das imaxes 
contidas neste volume. Fotografías de lectores e lectoras 
tomadas, ao longo de varias décadas, por un dos grandes 
mestres desta arte.



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :

● Literatura :

Dónde vais a encontrar un padre como el mío / Rossana 
Campo.—Madrid, Siruela, 2017. Signatura : 2º andar N CAM 
dom. 

Gañadora do Premio Strega Giovani 2016 e do Premio Elsa Morante 
de Narrativa 2016. Narra dunha maneira tan contundente como 
emotiva a complexa relación da autora co seu pai. Este libro é a 
historia de Rossana e a de Renato. Da nena eda muller que tivo que 
lidiar coas múltiples figuras, a miúdo contraditorias, que o seu pai 
encarnou ao longo da súa libre e vertixinosa existencia: o individuo 
vital e irremediablemente optimista, pero tamén o pendencieiro 
dominado por unha rabia incontida; o mestre que a animaba a 
rexeitar toda forma de hipocrisía e o irresponsable que moitas veces 
parecía non preocuparse por nada nin por ninguén; o charlatán 
prodixioso, o que non recoñecía autoridade algunha... Unha persoa 
entrañable e complicada, un home que foi, á vez, o mellor e o peor 
que puido ocorrerlle á súa filla. 



  

● Recomendacións para adultos no noso aniversario :

● Revistas :

Sabado. Revista semanal portuguesa de información xeral.

Información sobre o día a día do noso país viciño. Desde o 
ano 2004 sae semanalmente. É unha revista que se centra 
en diversos temas de actualidade nacional e internacional, 
política, economía, vida, saúde, ciencia, social, literatutra, 
deportes, opinón…é un referente do xornalismo en Portugal. 



  

Moitas grazas e 

a gozar coa lectura!
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