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CARTA AOS LECTORES

Os premios Biblos
Alberto Ramos e Berta Dávila, consagrados 
entre as figuras máis recoñecidas na 
narrativa galega actual e que atesouran 
ademais moitos dos máis importantes 
galardóns que se convocan no país, son 
parte esencial da historia deste club con 
moitos centos de socios e seguidores 
dentro e fóra de Galicia. Queremos pensar 
que co seu talento e esforzo terían saído 
adiante sen nós, pero que o Premio Biblos-
Pazos de Galicia contribuíu a darlles azos, 
algunhas ferramentas e a visualización 
necesaria para botar a andar sendo moi 
mozos aínda. A eles, a todos cantos o 
gañaron e a quen foron finalistas, como 
aquela novísima aínda Andrea Maceiras, 
tan magnífica escritora tamén.
Os dez primeiros anos da historia de Biblos 
Clube de Lectores estiveron marcados, 
entre outras cousas moi positivas, pola 
convocatoria dese premio literario 
destinado a menores de 25 anos aos que 
unha recoñecida personalidade do mundo 
das nosas letras tutelaba para concluír o 
seu proxecto de novela. Quizais por sermos 
unha empresa demasiado pequena para 
nos facer oír en cada convocatoria entre un 
público renovado que estaba basicamente 
no ensino medio  e na universidade, ou 
poida que por outros erros, o caso é que a 
participación rematou sendo tan baixa que 
fixo inviable seguir adiante malia o noso 
entusiasmo e o apoio de Pazos de Galicia, 
con Javier Goyanes á fronte.
De aquel proxecto tan ilusionante saíron 
unha mada de potenciais escritores que 
reunimos con cadanseu relato no libro 
Sete de Biblos: Iria López Teijeiro, Alberto 
Ramos, Patricia Casas, Berta Dávila, 
Pablo García Martínez, Elena Veiga e 
Iria Morgade. Todos amosaban sobradas 
dotes para traballar por un futuro no eido 
da literatura de noso. Algún poida que 
reapareza en calquera momento. Pero, en 
todo caso, estamos fachendosos tanto da 
xenerosa acollida que o proxecto tivo en 
titores tan relevantes coma Méndez Ferrín, 
Darío Johan Cabanas, Agustín Fernández 
Paz, Helena Villar Janeiro, Manuel Rivas, 
Fina Casalderrey e Xavier P. DoCampo, 
como polos resultados.

Carmela González
Directora —O título podería trasladarnos ata a 

Rusia dos tsares, mais a trama desen-
vólvese en Alemaña en 2016. É un re-
curso para poñernos en alerta? 
—Hai títulos de toda natureza. E hai 
títulos que poden facer referencia a lu-
gares, a espazos, a estadios e momentos. 
Ou poden ser parte dun xogo, dunha me-
táfora, dun artefacto literario que cóm-
pre desartellar para descubrir a motiva-
ción, algo nada estraño nunha novela. 
Neste caso é un título metafórico que 
non fai referencia a momento históri-
co ningún nin se relaciona cun espazo 
xeográfico. E si, falamos dunha histo-
ria que acontece en Augsburgo en 2016. 
Durante o nadal evacúase o centro da 
cidade por mor dunha bomba da II Gue-
rra Mundial que non estoupou xamais e 
que pasou setenta anos soterrada, men-
tres por riba a urbe se reconstruía, mu-
daba e medraba. De súpeto, aparece o 
mísil sen detonar nunhas obras e con-
vértese nun elemento disruptivo que 
baleira a cidade.
—A da cidade baleirada é unha ima-
xe que a estas alturas nos resulta fa-
miliar. Pero este texto naceu antes de 
que a pandemia transformase a nosa 
iconografía. É polo acaso un tema que 

levaba tempo querendo abordar ou é 
mera coincidencia?
—Interesábame ese concepto da cida-
de baleirada, da rutina mudada, as rúas 
desertas. Foi a mecha para escribir este 
libro, cuxa escrita comezou ano e pico 
antes da pandemia. Sempre tiven inte-
rese polos estoupidos súbitos e disrupti-
vos que destrúen a rutina, os sustentos 
e todo o que se dá por feito. Interésame 
ese tipo de cousas rotundas e absolutas 
que mudan por completo e que frean o 
normal xirar do mundo para poñernos 
fronte un determinado momento trans-
cendental, un momento de forzar a rein-
vención ou de rearmarse, por así dicilo. 
Todos sufrimos experiencias particu-
lares que fan mudar por completo a nosa 
vida e que sacoden o noso universo parti-
cular. Ás veces, prodúcense feitos enor-
mes que afectan o colectivo e cambian 
a forma de ver o mundo todos á vez, por 
así dicilo. E toca lidar coas consecuen-
cias dun golpe colectivo salvaxe, pero ta-
mén co propio, co íntimo, co que segue 
a acontecer na esfera próxima, fami-
liar, privada. A cidade baleirada é unha 
imaxe moi clara de todo isto. Ese era o 
interese: como afecta a determinadas 
persoas un feito tan disruptivo. Agora 
ben, no caso de Augsburgo (ou das moi-

Varias historias que se entrelazan 
e que finalmente encaixan coa 
precisión dun reloxo suízo, con 
magnos temas de fondo como a 
culpa, as relacións familiares, os 
traumas do pasado e o abandono. 
E tres personaxes principais que 
ven como as súas vidas acaban por 
se cruzar, dun xeito ou doutro, no 
Nadal máis estraño que celebrou 
a cidade alemá de Augsburgo. O 
25 de decembro de 2016, máis de 
50.000 persoas son evacuadas por 
mor da aparición dunha bomba 
sen detonar da II Guerra Mundial. 
Esta é a tarxeta de presentación 
coa que o xornalista e escritor 
Alberto Ramos (Santiago, 1986) se 
encomenda de novo ao público 
lector coa novela Os 
corpos dos Romanov, 
merecedora do 
Premio Narrativa 
Breve Repsol deste 
ano.
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A Portada
O acivro usábase en diversos ritos celtas e xermá-
nicos vinculados ao solsticio de inverno dende moi-
to antes da cristianización deste. Considerábano 
unha árbore máxica que era quen de atraer a boa 
sorte. Que así sexa!
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tas cidades alemás 
que se evacuaron ao 
longo dos anos polos 
explosivos que non 
estouparon nos bom-
bardeos masivos dos 
aliados) non deixan 
de ser certa anécdota: un intre de des-
prazamento, unhas horas nun pavillón, 
unha mínima posibilidade de que estou-
pe todo... Un simulacro que dura unhas 
horas e pouco máis. Logo como xa dixe-
mos chegou a covid-19, e esta imaxe, da 
cidade baleirada mudou por completo.
—Cada novela súa trasládanos a esce-
narios ben diferentes. Prevalece o pro-
pósito de non repetirse nunca? 
—En realidade, coido que me repito. Os 
escenarios cambian, mais as historias 
acaban por orbitar ao redor de asuntos 
que son unha constante non só na litera-
tura, senón na vida. Independentemente 
de que poidamos ter unha historia dun 
actor británico ficticio (Máscaras rotas 
para Sebastian Nell), o relato de dife-
rentes personaxes durante unha eva-
cuación en Augsburgo ou as inquedan-
zas dun xornalista que vive un ERE de 
extinción tras a crise de 2008 (Todos os 
días), o que prevalece son cuestións co-

mo a enfermidade, a familia, os coida-
dos, a soidade, as carencias ou os silen-
cios do que nunca dixemos. O propósito, 
en todo caso, que si prevalece é escribir 
determinadas historias ou retratar de-
terminados escenarios que me atraen.
—Seis novelas e o aval de seis premios 
relevantes da escena cultural gale-
ga. Parece que é vostede dos que pre-
fire saltar ao baleiro con rede de se-
guridade.
—O circuíto de premios é unha vía de 
acadar unha rendibilidade á activida-
de literaria que, polo camiño das ven-
das non é sinxelo e resulta pouco ha-
bitual. É unha excepción, para nada a 
norma. Podemos facer os cálculos dos 
libros que cómpre vender para conse-
guir 12.000 euros en dereitos de autor. 
Por outra banda, a visibilidade de me-
dios xerais que che dá o premio non se 
acada cunha publicación normal, agás 
en casos moi particulares. Aínda que a 
repercusión resulta, en realidade, máis 
ficticia ca calquera outra cousa. As noti-
cias dos premios son como os obituarios: 
alguén ocupa un espazo no recanto dun 
xornal que nunca máis volverá prestarlle 
atención. Veñen pronto outros mortos. 

—Que supuxo para vostede gañar o 
Premio Biblos-Pazos de Galicia co pro-
xecto da súa primeira novela?
—Foi unha experiencia iniciática, un pri-
meiro achegamento con vinte anos ao 
mundo editorial e literario en Galicia. Ti-
vo un significado especial, gárdase unha 
boa lembranza e tes a sensación como 
punto de partida. Dende aquela até ho-
xe, houbo moito camiño. Ese foi un pri-
meiro paso. Como sería o traxecto sen 
o Premio Biblos? Ben diferente. 
—Pertence a unha xeración de autoras 
e autores que despuntaron na litera-
tura sendo mozos. Agora ten trinta e 
seis anos, ata cando se seguirá falan-
do de vostede como un escritor novo?
—Non teño moi claro que se siga a fa-
lar de min como un escritor novo. Nin 
que se siga a falar de min en xeral. En 
calquera caso, a mocidade non é ningún 
mérito, só un estadio transitorio que pa-
sa axiña. No meu caso, se fun novo nal-
gún momento, xa foi. Unha persoa de 
36 anos novo non é e non creo que sexa 
moi sensato referirse neses termos a al-
guén desas idades. A mocidade ten algo 
de en potencia que axiña se converte en 
ser. E con 36 anos, xa hai tempo que es e 
estás no mundo. 

 fala da novela coa que vén de gañar o XVI Premio Narrativa Breve Repsol
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Títulos anteriores:

Dor Pantasma
II Premio Biblos-Pazos de Ga-
licia 2006
Biblos Cartonado 
16 × 22 cm 176 páxinas
ISBN: 978-84-935062-5-4
12 €
Con acuse de recibo
Premio La Voz de Galicia de No-
vela por Entregas 2009
Biblos Cartonado 
16,5 × 22 cm 200 páxinas
ISBN: 978-84-937323-9-4
15 €
Todos os días
Premio Vicente Risco de Crea-
ción Literaria 2012
Sotelo Blanco Rústica 
14 × 21 cm 270 páxinas
ISBN: 978-84-7824-630-4
16,15 €
Máscaras rotas para 
Sebastian Nell
Premio García Barros 2014
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 404 páxinas
ISBN: 978-84-9865-569-8
24,65 €
A simetría das bestas
Premio Vicente Risco de Crea-
ción Literaria 2017
Urco Rustica 
15 × 23 cm 174 paxinas
ISBN: 978-84-948755-1-9
16,15 €
Carvalho Calero fronte 
ao espello da memoria
Auga Rústica 
21 × 21 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-120597-4-8
14 €

Alberto Ramos
Os corpos dos Romanov
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm

Ref: 01-0084-14
15,86 €
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Miguel Sande

Se algún día esta muller 
morta
ISBN: 978-84-8288-970-2
12,10 €
Anxos Sumai
Así nacen as baleas
ISBN: 978-84-9865-022-8
14,15 €
Xosé Luís Martínez 
Pereiro

A verdade como mal 
menor
ISBN: 978-84-9865-108-9
14,45 €

Xurxo Sierra Veloso

Os fíos
ISBN: 978-84-9865-326-7
16,72 €
Fernando 
Díaz‑Castroverde

Microbios e outros 
paquidermos
ISBN: 978-84-9865-406-6
14,50 €
María López Sández
A forma das nubes
ISBN: 978-84-9865-469-1
12 €
Á venda só en pedido conxunto por 
importe superior a 12 €

Berta Dávila

O derradeiro libro de 
Emma Olsen
ISBN: 978-84-9865-507-0
15,50 €
Santiago Lopo
A diagonal dos tolos
ISBN: 978-84-9865-563-6
16,63 €

Marcos Calveiro

Fontán
ISBN: 978-84-9865-646-6
13 €

Daniel Asorey

Nordeste
ISBN: 978-84-9151-011-6
15,50 €

Xosé A. Neira Cruz

O sono das sereas
ISBN: 978-84-9151-098-7
15,50 €

Antón Lopo

Extraordinario
ISBN: 978-84-9151-261-5
15,45 €

Gonzalo Hermo

Diario dun enterro
ISBN: 978-84-9151-418-3
14,70 €

Berta Dávila

Illa decepción
ISBN: 978-84-9151-559-3
15 €

Xosé Monteagudo

Eternity
ISBN: 978-84-9151-769-6
15,50 €

Títulos que acadaron o Premio Repsol en edicións anteriores 

Alberto Ramos
Os corpos 
dos 
Romanov
Unha historia na que o azar das rela-
cións humanas xunta unha serie de 
personaxes solidamente construídos, 
que viven e soñan en Augsburgo e 
noutras cidades alemás, e nos que se 
reflicten as inquedanzas e os traumas 
individuais e colectivos do pasado. 
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm

Ref: 01-0084-14
15,86 €

O xurado da XVI edición do Premio Narrativa Breve 
Repsol salientou da obra de Alberto Ramos Os 
corpos dos Romanov que se trata dunha novela 
escrita cun estilo de gran precisión, a presenza dun 
narrador solidario que apela á conciencia de quen 
le, e “a acaída engrenaxe das diversas tramas, que 
encaixan milimetricamente como as pezas dun 
reloxo”, segundo di o fallo. O Premio Narrativa Breve 
Repsol creouse no ano 2006 polo Complexo industrial 
de Repsol da Coruña en estreita colaboración coa 
Secretaría Xeral de Política Lingüística, co obxectivo 
de fomentar a cultura e a lingua galega, na estela 
dun concurso literario para estudantes. En 2010 
toma o relevo a Fundación Repsol no impulso do 
certame, que, desde o seu inicio, conta co apoio da 
Real Academia Galega e da Asociación de Escritoras 
e Escritores en Lingua Galega. Neste longo período 
presentáronse preto de 500 obras, das que saíron 
estes dezaseis textos galardoados.

Os 16 do premio Repsol
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A culpa
Cada seis meses, coma un cravo, os empregados dunha pequena su-
cursal bancaria reciben a visita da señora Gondar, unha muller de as-
pecto miserable e cun fedor corporal insoportable que controla ata o 
mínimo detalle as súas contas millonarias. Amanda, unha novísima 
empregada da oficina, aténdea unha soa vez. Un mes despois do en-
contro, a señora Gondar falece e Amanda convértese inesperadamen-
te na súa única herdeira. A moza, xunto co seu amante xornalista, En-
ric, comeza unha investigación sobre a identidade da anciá e descobre 
a historia vital que uniu de por vida a dúas mulleres poderosas: os te-
rribles segredos que as devoran, as culpas que as perseguen e a tóxi-
ca relación entre elas que remata nun final perturbador. María Solar 
atrapa cunha historia de dominación, tolemia e morte onde a culpa 
está omnipresente.
Xerais Rústica 15,5 × 23 cm 336 páxinas
ISBN: 978-84-1110-177-6
17,57 €

María Solar, Premio Xerais 2022

PREMIO XERAIS DE 
NOVELA 2022

A culpa é  “unha narración moi equilibrada e áxil”, 
segundo anota o xurado da 39ª edición do Premio 
Xerais de Narrativa. Este enxalzou como dosifica e 
infiltra perfectamente “as pasaxes intimistas e reflexivas 
que esixen unha lectura máis pausada co ritmo 
trepidante e os diálogos fluídos para os momentos de 
acción e suspense”.

Suso de Toro, 
Manuel Rivas, 
Xabier P. DoCampo, 
Margarita Ledo, 
Marina Mayoral, 
Pedro Feijoo, Xavier 
Queipo e Susana 
Sánchez Aríns 
Tac Tac Tac
En 2017 Suso de Toro implicou a oi-
to escritoras e escritores para pre-
pararen un texto en Númax cunha 
vella Olivetti, unha máquina de es-
cribir en desuso que atesoura can-
da si o sabor de todo un tempo. Eran 
Margarita Ledo, Manuel Rivas, Xa-
bier P. DoCampo, Marina Mayoral, 
Susana Sánchez Aríns, Pedro Feijoo, 
Xavier Queipo e o propio Suso de To-
ro. O resultado é Tac Tac Tac, que Xe-
rais presenta en edición limitada, nu-
merada e asinada que reproduce, tal 
cal, aqueles textos mecanografados, 
para que, como di Suso de Toro no li-
miar, sintamos “a presenza das cou-
sas, a aura do papel riscado a manten-
ta coa tinta”. Un libro fetiche.
Xerais Rústica 
20 × 30 cm 52 páxinas
ISBN: 978-84-1110-228-5
31,30 €

As malas mulleres
Recuperamos a novela que mereceu o Premio Na-
cional de Narrativa deste ano. O xurado elixiu As 
malas mulleres pola súa orixinal estrutura híbri-
da “que la convierte en una singular novela histó-
rica sobre la situación carcelaria de las mujeres en 
el siglo XIX, con un admirable dominio del diálo-
go y del lenguaje”, recolle a acta. Para engadir que 
“recupera la memoria de una forma brillante en 
diálogo con la tradición literaria”. “Un coro de vo-
ces femeninas de diversas clases sociales intro-
duce elementos de la poesía popular y la cultura 
oral. La autora pone el acento en las desigualda-
des y a la vez ofrece una mirada esperanzadora: 
la capacidad de resiliencia y emancipación del ser 
humano, destacando la importancia de la sorori-
dad y del compromiso con los demás”, destacou 
o xurado. Unha historia a varias voces, a de Sis-
ca, de 15 anos, presa no cárcere coruñés da Gale-
ra porque as mulleres non son donas do corpo, e 
as de Concepción Arenal, visitadora de prisións, 
e Juana de Vega, cruciais para entendermos a no-
sa historia e as do “mudo coro das malas mulle-
res”, que entoa prantos sobre encontros cos pre-
dadores sexuais.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm  248 páxinas
ISBN: 978-84-9151-597-5
18,05

PREMIO NACIONAL 
DE NARRATIVA 2022

XXXIX PREMIO DE NOVELA 
LONGA EDUARDO 

BLANCO AMOR

Marilar Aleixandre, Premio Nacional de Narrativa 2022
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Justo Calviño Cruz
Os contos do avó
Os contos do avó relata as vivencias, 
anécdotas e ficcións dun nonaxe-
nario, aínda cheo de dinamismo, lu-
cidez, sabedoría e lembranzas, que 
transmite aos seus tres netos un fa-
to de relatos como parte do seu le-
gado inmaterial. Polo texto trans-
corren episodios da vida de certos 
personaxes reais ademais de diver-
sos aspectos da interesante vida dos 
ratos, das pitas do monte, formigas, 
dos lobos, paxaros, osos, lagartos e 
das cobras, coma xa o fixeran, no 
seu día, Charles Perrault, os irmáns 
Grimm ou Andersen.
Toxosoutos Rústica 
13 × 20 cm 136 páxinas
ISBN: 978-84-125393-2-5
15 €

Rafael Catoira
O peso da memoria
Na España dos anos finais da dita-
dura franquista e da Transición de-
mocrática, coa aparición de novas 
clases sociais e económicas xurdi-
das por mor da emerxente situa-
ción política, un profesor comparte 
confidencias cun inspector de poli-
cía, ámbolos dous xubilados. O po-
licía transmite ao seu interlocutor 
a súa teima recorrente: o asasinato 
dunha rapaza, nun caso que puido 
resolver, mais sen consecuencias 
para os asasinos, amparados po-
los privilexios da caste á que per-
tencían.
Toxosoutos Rústica 
15 × 20 cm 264 páxinas
ISBN: 978-84-125393-6-3
15,20 €

Narciso Luaces Pardo
O carreiro.
Memorias do tío Santos 
Biografía dun carpinteiro de carros 
do país nas terras de Ortigueira. 
Esta obra viaxa no tempo ao últi-
mo cuarto do século XIX e perco-
rre a Galicia das reivindicacións 
agraristas. O autor, de formación 
autodidacta, colaborou en La Voz 
de Ortigueira e foi un dos funda-
dores de Edicións O Paporroibo. En 
1999 abriu ao público o Museo Etno-
gráfico de Meixido, que reúne cen-
tenares de pezas recollidas por el 
mesmo, restauradas e catalogadas.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 160 páxinas
ISBN: 978-84-9151-902-7
15,50 €

Javier Fraiz
Morte no espello
Unha morte crea o conflito, outra 
resólveo. Hai vidas moi afastadas 
que se conectan nos seus finais. 
Un cadáver no lugar e na situación 
máis insospeitados. A demostra-
ción de que as aparencias son fa-
libles. O poder concibido como un 
exercicio de impunidade. A falsa 
moral, a dobre vida. O sexo, en oca-
sións, é só unha transacción que 
vincula mundos distanciados. A 
culpa é o maior medo dunha auto-
ridade que vive e fai gala da exem-
plaridade. A vocación dos bos po-
licías, os atrancos do xornalismo.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 280 páxinas
ISBN: 978-84-9151-898-3
19,71 €

Nazaret López
Pecados veniais
Esta escolma de historias enfia-
das, non exentas de humor acedo, 
pon o foco na traseira desas situa-
cións, esperadas ou inesperadas, 
que de socate cambian a vida de 
quen as padece. Os abusos a me-
nores, o acoso no traballo, a pre-
cariedade laboral, o dereito a ter 
unha vivenda, a decidir ser ou non 
ser nai e a elixir profesión por riba 
do xénero son asuntos que pairan 
tamén sobre esta historia que re-
trata a sociedade hostil en que vi-
vimos e que fai aínda máis vulne-
rables as mulleres.
Xerais Rústica 
15,5 × 23 cm 216 páxinas
ISBN: 978-84-1110-176-9
17,05 €

Uxío Larvós
A mona de 
Schrödinger
Por falta de vacantes na súa propia especie, 
unha mona bonoba resígnase a que na vin-
deira reencarnación lle toque acomodarse 
nun pelello humano, posibilidade que, tendo 
presente que ambas as especies comparten 
preto do 99 % dos xenes, coida que non debe 
estar de todo mal. Mais axiña comprenderá 
o seu monumental erro de cálculo. Con este 
punto de partida, nunha fusión entre o diario 
íntimo e a novela de aprendizaxe, A mona de 
Schrödinger convida a acompañar esta mor-
daz e irreverente bonoba (que como humana 
responde ao nome de Suso Mouriño), na súa 
loita diaria por se manter a flote. Humor e in-
conformismo en grandes doses nunha obra 
que constitúe un alegato contra os prexuízos 
e a teima de pechar os ollos ante as inxustizas.
Baía Rústica 
14,30 × 21 cm 216 páxinas
ISBN: 978-84-9995-415-8
15 €

Juan Fariña
O que foi
Unha viaxe no espazo e no tempo ata a vila 
orixinal de Portomarín antes de ser asolaga-
da polas augas. A historia do que hoxe son 
tan só ruínas volve á vida da man do autor 
de O que foi e recupera personaxes, diálogos 
e acentos daquelas casas, daqueles veciños, 
daquel tempo pasado que nestas páxinas re-
gresa ao presente a través dun fillo de gale-
gos retornado á terra. No relato sorprende 
un sosia de Franco que achega unha boa do-
se de intriga e orixinalidade a unha novela 
que non deixa indiferente.
Medulia Rústica 
15 × 23 cm 344 páxinas
ISBN: 978-84-19438-13-3
18,90 €

Etceteramente
Páxinas en branco, capítulos que faltan, 
unha lectora que se rebela, un escritor an-
sioso por escribir unha obra sublime, un peri-
plo polo trasmundo interior, rebeldes contra 
a especulación urbanística e revolucionarios 
á busca do escritor, cartas a un escritor mor-
to, a directora dunha editorial a quen non lle 
dan as contas, un pauto co demo, unha sei-
ta literaria que se rexe polo libro De catro a 
catro. Di a editora que Etceteramente é un 
disparate absoluto: indescritible, indefinible, 
inexplicable, imperdoable... Unha homena-
xe ao poder creativo da literatura. Estamos 
ante un cóctel literario de preguntas: quen 
escribe?, quen le?, para que?, como?, que? 
Xerais Rústica 
15,5 × 23 cm 496 páxinas
ISBN: 978-84-1110-227-8
23,27 €

Xelís de Toro



Narrativa · 7

XXVIII PREMIO 
MANUEL LUEIRO REY 
DE NOVELA CURTA

Días de intemperie
Os coidados, a fidelidade, a homosexualidade, 
a covardía, a vinganza, a suplantación de iden-
tidade, o amor polos libros, o contrabando ou 
a orfandade son algúns dos temas que com-
poñen este libro estremecedor onde o pano de 
fondo sempre é a guerra. Como xa fixera en As 
Rulas de Bakunin, Laura no deserto e O paraí-
so dos inocentes, Antón Riveiro Coello pon de 
novo os seus personaxes en situacións lími-
te para que ofrezan o mellor e o peor de si. Re-
latos duros que enfrontan a quen le co espello 
para saber o lugar que poderiamos ocupar en 
conflitos tan diversos como os que acollen es-
tes relatos. E tanto ten que a guerra se desen-
volva en Ucraína, Siria, Rusia, Vietnam ou na 
raia seca ourensá. O importante nestas histo-
rias é o resultado conmovedor dunha escrita 
poderosa que, unha vez máis, ispe os persona-
xes para os deixar nunha intemperie que ta-
mén podería ser a nosa.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 
ISBN: 978-84-9151-907-2
15,20 €

Quen non ten un avó 
fascista?
O libro oscila entre a memoria familiar, a ficción 
e o relato histórico a partir da vida do seu avó 
paterno da autora, alcalde franquista dun pe-
queno concello rural. A través del, conta unha 
historia que se centra nos perdedores e foxe do 
aspecto heroico que tan a miúdo constrúe a lec-
tura da guerra e a ditadura, retirando o foco da-
queloutra maioría que, simplemente, sobrevi-
vía como podía. A vida da familia retratada na 
obra conta dun xeito orixinal a historia políti-
ca da Galicia da segunda metade do século XX, 
dando unha explicación aos silencios, temores 
e vergoñas que, así, se converten en motivo li-
terario de categoría. López Silva fai unha de-
liciosa alegación antifascista escrita desde as 
tripas do propio fascismo e construída para 
proxectarse sobre o presente a modo de refle-
xión, ou quizais aviso.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 
ISBN: 978-84-9151-941-6
21,56 €

Lionel Rexes
A montaña do poeta
É pouco coñecido o vínculo do es-
critor Antonio Noriega Varela, alcu-
mado “O poeta da montaña”, cunha 
vetusta construción situada no Al-
foz do Castrodouro. Deste feito real 
parte unha ficción absolutamente 
contemporánea, unha trama que 
recrea o ocaso dun agro onde a mo-
cidade loita por atopar oco e onde 
os anciáns, acompañados dos seus 
cans, matan o tempo morto legando 
a bagaxe da vida. No medio desta 
existencia rutineira, un suceso con 
esencia ideolóxica sacode a dinámi-
ca do municipio.
Xerais Rústica 
15,5 × 23 cm 136 páxinas
ISBN: 978-84-1110-154-7
16,63 €

Pablo González 
Mariñas
Aquellos veranos de 
tedio
A obra traslada a momentos pre-
téritos que se fan presentes para 
a proxección do futuro. A través 
dun xogo de tempos, González 
Mariñas mergúllase nun mundo 
persoal que é universal, nun con-
traste de identidades e idiosincra-
sias que reconcilian coa literatura, 
a política, a filosofía e, en efecto, a 
vida. En castelán.
Medulia Rústica 
15 × 123 cm 810 páxinas
ISBN: 978-84-19438-12-6
22,70 €

Vicente Araguas
O lugar onde vou
Libro de relatos que ten a peculiari-
dade de presentar variantes sobre 
unha realidade posible e outra máis 
que improbable. Desta maneira, fa-
la de medo, e de bares onde, ao non 
pasar nada, pasa de todo; de casas 
grandes que ven, sen poder facer 
nada, como as mulleres se descol-
gan dos cadros; de parellas dispares 
en idade que falan de raíñas devo-
radoras de arroz con leite. Un fes-
tival de maneiras de querer, de ir 
mirando como a vida acontece, de 
realismos extracorpóreos e de cor-
pos que liscan alén da realidade.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 168 páxinas
ISBN: 978-84-9151-909-6
15,86 €

Rubén Anido Regueiro
Os derradeiros días 
de Ulises e Penélope
“Unha breve refolada de aire cru-
zou a través das árbores e moveu a 
herba axitándoa lixeiramente. Era 
un aire algo salobre, dun mar só in-
tuído, vagaroso, con algo de pintu-
ra difuminada sobre un lenzo ima-
xinario. Moveu os cabelos brancos 
dun Ulises velleiro e coa mirada vi-
drosa, como un océano sen apenas 
brillo. Penélope reparou nas súas 
propias mans, outrora dunha fine-
za de cristal e agora tornadas en al-
go semellante a un coiro vello”. Ru-
bén Anido.
Medulia Rústica 
14 × 21 cm 130 páxinas
ISBN: 978-84-19438-14-0
14,90 €

Óscar Reboiras
A agonía das folerpas
A aldea de Salgueiro leva décadas 
abandonada. En pleno Parque Na-
tural do Xurés, e afastada de todo, é 
o enclave ideal para descansar. Ou 
para que un asasino en serie enterre 
as súas vítimas. Unha noviña xor-
nalista chega por casualidade ao lu-
gar. O que en principio é un achado 
arqueolóxico, convértese nun su-
ceso que revoluciona a actualida-
de informativa. Tres persoas que 
non semellan encaixar e que, non 
obstante, acaban formando equi-
po co obxectivo de descubrir que 
esconden as mortes de Salgueiro.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 415 páxinas
ISBN: 978-84-9151-920-1
21,28 €

II PREMIO DE NOVELA DA 
GALICIA RURAL 2022

Inma López Silva Antón Riveiro Coello
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Vivian Gornick
Vencellos feroces
Vivian Gornick pasea coa súa nai polas 
rúas de Manhattan mentres discuten e 
recordan o seu pasado familiar. Unha 
conversa continua entre dúas mulleres 
lúcidas: a autora, madura e instruída, e 
a súa nai, xa anciá e deprimida pola súa 
temperá viuvez, sobre os temas máis co-
múns das súas vidas. Tradución do in-
glés de Moisés Barcia.
Rinoceronte Rústica 
13,5 × 21,5 cm 204 páxinas
ISBN: 978-84-17388-86-7
19 €

Fleur Jaeggy
Proleterka
Un grupo de turistas está a piques de 
embarcar no “Proleterka”, un buque iu-
goslavo atracado en Venecia que iniciará 
en breve a singradura cara a Grecia. Os 
últimos en cruzar a pasarela son unha 
adolescente de quince anos e o seu pai. 
Durante esta viaxe, a filla desexa sa-
ber algo máis sobre o pai, ao que ape-
nas coñece, pero, sobre todo, gustaría-
lle descubrir esoutra cousa incógnita: a 
vida como experiencia. Delicada e pre-
cisa, Proleterka está chea de simbolis-
mos que, a través dos recordos e das 
emocións, aborda a incerteza, o resen-
timento, a dor familiar e a desconfian-
za. Traducida por Antón Blanco Casás.
Faktoría K Rústica 
13,5 × 20,5 cm 116 páxinas 
ISBN: 978-84-19213-17-4
13 €

Adalbert Stifter 
O solteirón
Victor deixa atrás o sinxelo fogar no que 
se criou ao quedar orfo. Neste periplo 
cargado de misterio e soidade descubri-
rá segredos longo tempo ocultados, coa 
única compaña do seu vello can, o leal 
Spiz, un animal que entrou por dereito 
propio na historia da literatura. Admi-
rado, entre outros, por Rilke ou Thomas 
Mann, para o caso cabe rescatar a descri-
ción que del fixo Hannah Arendt como 
“o meirande paisaxista da literatura”. En 
efecto, nesta novela, a paisaxe, descri-
ta por extenso e con mestría, é un ele-
mento clave sen o cal o texto perdería 
boa parte do seu engado. Traducida do 
alemán por Rosa Marta Gómez Pato.
Hugin e Munin Rústica 
13,5 × 20 cm 152 páxinas
ISBN: 978-84-123933-9-2
15 €

Elizabeth Gaskell
A curmá Phillis
Publicada en catro partes entre 1863 e 
1864 na prestixiosa revista literaria de 
Londres The Cornhill Magazine, conta 
a historia da curmá segunda do narra-
dor, Paul Manning, a partir de que este 
a coñeza sendo mozo e, sen pretendelo, 
trastorne o seu destino. A autora abor-
da o tema da sedución, os seus perigos e 
contrapartidas, ademais de afondar no 
tratamento da intimidade da auténtica 
protagonista, Phillis, vista sempre den-
de a ollada de Paul, quen se sente fasci-
nado tanto pola súa beleza coma polo 
seu talento natural e a curiosidade cons-
tante respecto de todo aquilo relaciona-
do coa cultura. No campo da narrativa 
breve, poida que esta peza de Gaskell 
sexa a máis lograda da súa ampla pro-
dución. Traducida do inglés por María 
Reimóndez.
Hugin e Munin Rústica 
13,5 × 20 cm 152 páxinas
ISBN:978-84-126007-0-4
15 €

Enea Silvio 
Piccolomini 
Historia de dous 
amantes 
Cando escribe a Historia de dous aman-
tes, en 1444, Piccolomini está a piques de 
facer corenta anos. O motivo de escribir 
o relato é compracer unha petición que 
lle fixera o seu amigo Mariano Sozzini: 
narrar unha historia de amor, ficticia ou 
real. Piccolomini confesa que optou pola 
segunda posibilidade: vai contar a histo-
ria dos amores adúlteros entre un home 
do séquito do emperador Sexismundo, 
chamado Euríalo, e unha muller casa-
da, de nome Lucrecia. Indica tamén que 
se vai basear nunha relación amorosa 
que Kaspar Schlick, a quen vai dedica-
da a obra, tivo durante unha estadía en 
Siena. Tradución do latín, introdución 
e notas de Alfonso Blanco.
Rinoceronte Rústica 
14,5 × 22 cm 110 páxinas
ISBN: 978-84-17388-88-1
17,10 €

Ágota Cristóf
O Gran Caderno
A guerra obriga a dous irmáns xemelgos 
a deixar a súa cidade e a súa nai para vi-
vir coa súa avoa. Acompañados da an-
ciá, unha muller desapiadada, avara e 
de mal carácter, descubrirán a verdadei-
ra crueldade dunha realidade arrasada 
pola guerra, a fame e a morte, exenta de 
esperanza. A fin de sobreviviren, os ir-
máns válense da súa intelixencia para 
reinventar a súa propia forma de ver 
o mundo e vivir baixo as súas regras. 
Tradución do francés de Moisés Barcia.
Rinoceronte Rústica 
13,5 × 21,5 cm 166 páxinas
ISBN: 978-84-17388-84-3
16,15 €

II PREMIO LITERARIO 
PINTO E MARAGOTA 
POLA DIVERSIDADE 

SEXUAL E DE XÉNERO

PREMIO 
XUVENTUDE 
CREA 2022

Xavier Queipo
Algoritmos
“Non son uns dietarios –di a editora– nin tan 
sequera unha compilación, senón unha secuen-

cia de ideas acoutadas 
entre 2011 e 2018”. Feli-
zmente inclasificábeis, 
como tantos outros tex-
tos de Xavier Queipo, 
reflicten dalgún xeito 
que son os propios al-
goritmos a ideoloxía do-
minante neste tempo 
de dúbidas e incertezas, 
que temos que apandar 
con eles, coñecelos e do-
minalos, mesmo para 
seg u i r exercendo o 
oficio de escribir. “Un 
exercicio de análise, de 
pensar fóra da norma, 

de expresar ideas e sentimentos con estas no-
tas heteróclitas, aloucadas ás veces e excesiva-
mente racionais outras, para construír o meu 
relato”, que diría Queipo.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 170 páxinas
ISBN: 978-84-9151-915-7
16,15 €

Carmen P. G. Granxeiro
Estranxeiras
A condutora da Kawasaki negra chega a Santa 
Mariña de Augas Novas sen intención de ficar, 

inmersa nunha fuxi-
da que a fixo abando-
nar Berlín ás présas e 
levando consigo pou-
co máis que o portátil 
e unhas mudas. A me-
nos de dous quilóme-
tros, noutro punto da 
aldea, Maruxa recibe a 
súa neta Mara e a crian-
za desta que, coa inten-
ción de pasar o verán 
na casa familiar, des-
cargan algunhas ma-
letas e non esquecen o 
libro das fadas. Arredor 
da oposición veciñal a 

un proxecto urbanístico preto do río, un am-
plo elenco de personaxes vese fiado por un me-
dio rural que se debate entre a desaparición e 
a renacenza.
Xerais Rústica 
15,5 × 23 cm 200 páxinas
ISBN: 978-84-1110-155-4
16,63 €

Alba Guzmán 
Xoaniña de Deus
Narrada a dúas voces, é a historia da vida dunha 
muller diagnosticada de alzhéimer que necesita 

seguir viva. Xoaniña es-
tase esquecendo da súa 
vida, de feito nin tan se-
quera lembra o seu no-
me ou a idade que ten. 
Ao redor dela tan só xi-
ra a soidade, o medo e 
uns invisibles fíos que 
a manteñen atada á 
realidade. Unhas des-
concertantes tatuaxes 
gravadas na pel e un 
vello diario con tapas 
de coiro negro son o fa-
cho que alumea os seus 
pasos, as pegadas que 
lle permiten regresar 

ao pasado para recorrer un tortuoso camiño 
ata chegar a un inesperado final. Amor, drama 
e un pouco de humor forman parte dun círculo 
de lembranzas que ela mesma debe pechar antes 
de que a súa memoria se apague para sempre.
Xerais Rústica 
15,5 × 23 cm 128 páxinas
ISBN: 978-84-1110-170-7
14,50 €
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Azucre
Galicia, mediados do século XIX. 
O país está asolado pola fame e a 
enfermidade. A única saída para 
os mozos como Orestes Veiga pa-
sa por buscar un futuro mellor 
en Cuba. Inxenuos pero carga-
dos de ilusión, acabarán traba-
llando como escravos nos cam-
pos de azucre de Urbano Feijóo 
de Sotomayor. O obxectivo deste 
empresario galego é substituír os 
escravos africanos por compatrio-
tas novos. Será entón cando des-
cubran que “con sangue se fai o 
azucre”. Azucre unha novela bre-
ve que Bibiana Candia converte 
nunha epopea coa forza e conci-
sión da súa prosa. Unha viaxe ba-
seada en feitos reais que recupera 
un período escuro da nosa histo-
ria, marcada por un colonialis-
mo desapiadado como o que re-
flectía Joseph Conrad no seu O 
corazón do negror. Con ilustra-
cións de Xosé Cobas.
Kalandraka Cartonado 
16 × 24 cm 198 páxinas
ISBN: 978-84-1343-182-6
19 €

Rewind
Paul comparte piso no centro de 
Lion con outros tres estudantes: 
Ilke, Marco e Emma. Alí gozan 
da independencia, a liberdade e 
dun estado de festa perpetua. Ata 
que un venres pola noite todo sal-
ta polos aires. Tras unha explo-
sión inesperada o piso queda de-
rrubado e o mundo xa non volverá 
ser o mesmo. A partir desta traxe-
dia, superviventes e testemuñas 
reconstrúen o momento, revelan-
do a fraxilidade da vida, e a difi-
cultade para superar a recorren-
te vivencia que asalta ás vítimas. 
Cun maxistral sentido do equili-
brio e da mesura narrativa, Juan 
Tallón crea cunha combinación 
fascinante de ficción e realida-
de con múltiples voces que con-
seguen que esta historia comple-
xa se converta nunha experiencia 
literaria engaiolante.
Faktoría K Rústica 
13,5 × 20,5 cm 264 páxinas 
ISBN: 978-84-19213-21-1
17,10 €

Colette
Claudine na 
escola
Primeira novela de Colette (Saint-
-Sauveur-en-Puisaye, 1873 – París, 
1954), publicada en 1900. Narra en 
forma de diario as aventuras da 
adolescente Claudine na súa vila 
natal, entre paseos polo bosque, 
amores platónicos, pelexas e suce-
sos escolares, que a converteron 
nunha obra que escandalizou no 
seu momento polos temas que tra-
taba: amores sáficos, homes vicio-
sos e raparigas desvergonzadas. 
Unha novela fresca, divertida e im-
pertinente. A tradución é de Darío 
Xohán Cabana.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 192 páxinas
ISBN: 978-84-9151-931-7
18,90 €

Carys Evans‑
Corrales
Moza falangueira 
procura lingua 
materna
“O relato dunha peregrinación á 
procura da verdade e da identida-
de a través do son das palabras”. Así 
define este particular libro de me-
morias a súa autora, Carys Evans-
-Corrales (1949-2020), lingüista, 
profesora, tradutora e protagonis-
ta dunha singular peripecia vital. 
Con só tres meses marchou do seu 
Londres natal para Singapur, on-
de o pai conseguira traballo como 
profesor de Lingua e Literatura. 
As súas primeiras palabras foron 
en hainanés, o idioma da muller 
chinesa que a coidaba. E logo ha-
bía entrar en contacto co malaio en 
Kuala Lumpur, co crioulo en Kin-
gston, co galés na terra dos pais, co 
inglés e as súas infinitas variantes 
desde York a New Jersey, co galego 
e o castelán na Compostela do fi-
nal do franquismo e os inicios da 
democracia. En tradución de Pepe 
Coira e Marta Cuba.
Laiovento Rústica 
14 × 21 cm 182 páxinas
ISBN: 978-84-8487-603-8
16,10 €

Daniel Defoe
Diario do ano da 
peste
Dicía o tamén escritor Anthony 
Burgess, que Daniel Defoe (Londres 
1660-1731) é un dos maiores invento-
res da lingua inglesa, e así o demos-
tra neste estarrecedor relato nove-
lado do andazo de peste que asolou 
Londres e a súa contorna entre 1664 
e 1666, e ao que sobreviviu con cin-
co anos. Percorren as conmovedo-
ras páxinas deste libro exemplos de 
humanidade e solidariedade daque-
les que se sacrifican polos demais, 
como tamén daqueloutros misera-
bles que se aproveitan da desgraza 
allea en tan terribles circunstan-
cias. Heroes, negacionistas, viláns, 
rexoubeiros e acaparadores pululan 
nunha dramática narración que ho-
xe, tras a pandemia da covid-19, es-
tá máis de actualidade que nunca, 
e que volve demostrar que a condi-
ción humana pouco mudou co pa-
so dos séculos.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 304 páxinas
ISBN: 978-84-9151-937-9
18,90 €

Patricia Highsmith
O talento do 
señor Ripley
Tom Ripley sobrevive en Nova 
York grazas ao seu enxeño para a 
estafa mentres soña cunha vida 
fácil. O millonario Herbert Green-
leaf ofrécelle unha viaxe a Europa 
para traer de volta o seu fillo Di-
ckie, quen leva unha vida bohemia 
e pracenteira na costa italiana. Ri-
pley comeza a argallar plans para 
sacar todo o partido posible da súa 
experiencia en Italia ata o extremo 
de desenvolver unha relación mor-
bosa e sedutora co seu novo ami-
go: adopta os seus mesmos gustos 
e chega a vestirse coa roupa de Di-
ckie, quen entón comeza a rexeita-
lo. Hipnótica e brillante, O talento 
do señor Ripley, gañadora en 1957 do 
Grand Prix de Littérature Policière, 
é unha das obras mestras do sus-
pense que transcendeu os códigos 
do xénero e que supuxo o nacemen-
to do sociópata máis fascinante da 
literatura universal. A tradución é 
de María Alonso Seisdedos.
Faktoría K Rústica 
13,5 × 20,5 cm 360 páxinas
ISBN: 978-84-19213-16-7
17,10 €

Código de 
Hammurabi
e outras compilacións 
legais de procedencia 
babilónica
As coleccións de leis que recolle es-
te volume son compilacións que 
varían en sofisticación legal e lite-
raria, e que foron recollidas por es-
cribáns nas escolas e centros reais 
da antiga Mesopotamia, entre os 
séculos XVIII e o I a.n.e. Algunhas 
destas coleccións, como o famo-
so Código de Hammurabi, tiveron 
unha expansión e unha influencia 
determinante na historia da hu-
manidade, e supuxeron un dos pri-
meiros intentos do ser humano por 
dotarse dun marco que regulase as 
relacións sociais. Os textos teñen 
como característica común proce-
deren todos de orixinais en lingua 
acadia (en concreto en paleobabi-
lonio, variedade arcaica da lingua 
da área de influencia de Babilonia) 
e relacionados coa metrópole babi-
lonia. Tradución do acadio, introdu-
ción e notas de Xosé Antón Parada 
Fernández.
Rinoceronte Rústica 
14,5 × 22 cm 190 páxinas
ISBN: 978-84-17388-87-4
20,90 €

Juan Tallón Bibiana Candia
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María Pascual de la 
Torre
Así ou así?
Novo título da colección Acartonados (fon-
dos claros, esquinas redondeadas e imaxes 
definidas) para descubrir que sempre hai ou-
tra maneira de facer as cousas. Unha propos-
ta transgresora que convida a participar na 
que maiores e pequenos se verán reflectidos.
Kalandraka Cartonado 
19 × 19 cm 24 páxinas
ISBN: 978-84-1343-167-3
12 €
Á venda só en pedido conxunto por importe su-
perior a 12 €

Nadia Budde
Un, dous, tres, nadal é
Proposta repleta de situación disparatadas, 
xogos de palabras e rimas delirantes. Perso-
naxes e obxectos asociados ao Nadal en di-
ferentes culturas son os protagonistas dos 
versos encadeados. Letras maiúsculas. Tra-
ducido por Xosé Ballesteros.
Kalandraka Cartonado 
22 × 17,5 cm 24 páxinas
ISBN: 978-84-1343-180-2
14 €
En castelán: 
Un dos tres navidad es
ISBN: 978-84-1343-181-9

Margaret Wise Brown
Todos o viron
Primeiro dos catro libros que a fotógrafa Ylla 
e a escritora Margaret Wise realizaron xun-
tas. As imaxes captan as reaccións de ani-
mais grandes e pequenos, feros e mansos, 
ante algo que presencian. O texto rebuldei-
ro mantén o suspense ata as últimas páxi-
nas, arrancando un sorriso no final. Tradu-
cido por Xosé Ballesteros.
Kalandraka Cartonado 
22 × 28 cm 40 páxinas
ISBN: 978-84-1343-183-3
15,20 €

Lenka Chytilová
Pola noite
Aínda que xa caeu a noite, non todo o mun-
do dorme na fraga. Os raposos cazan, as ras 
croan a todo meter, as formigas seguen co 
trasfego do día. As curuxas observan todas 
as actividades desde as alturas. Un libro que 
anima a descubrir como se orientan pola noite 
os animais e pon en valor a importancia am-
biental dun ecosistema tan especial e próximo 
como as nosas fragas. Ilustrado por Martin 
Šojdr e traducido por María Reimóndez.
Baía Cartonado 
23 × 23 cm 12 páxinas
ISBN: 978-84-9995-399-1
15,20 €

Julie BezdĕKová
Na granxa
Que ocorre despois de que o canto 
do galo esperta os animais? Ben, 
pois que as vacas brúan, as ovellas 
bean, as galiñas cacarexan, os por-
cos rañan... Na granxa sempre hai 
tarefas que facer! Botóns para es-
coitar os sons dos animais. Ilus-
tracións de Magdalena Takáčová.
Baía Cartonado 
20 × 20 cm 10 páxinas
ISBN: 978-84-9995-391-5
17,10 €

Julie BezdĕKová
No bosque
No bosque viven unha morea de 
animais. Algúns vense a pleno 
día, outros só se poden observar 
en raras ocasións. Son difíciles de 
observar pero é posible escoitar 
as súa voces ao premer os botóns 
máxicos deste libro. O bosque nun-
ca dorme! Ilustracións de Magda-
lena Takáčová.
Baía Cartonado 
20 × 20 cm 10 páxinas
ISBN: 978-84-9995-390-8
17,10 €

Libros con sons

Antonio Rubio e 
Óscar Villán
Bebé
Mostra o crecemento así como as 
actividades cotiás da familia.
Kalandraka Cartonado 
16 × 16 cm 16 páxinas
ISBN: 978-84-1343-163-5
8,50 €
Á venda só en pedido conxunto por 
importe superior a 12 €

Antonio Rubio e 
Óscar Villán
Dó re mi
Achega á diversidade das aves e ás 
notas musicais.
Kalandraka Cartonado 
16 × 16 cm 16 páxinas
ISBN: 978-84-1343-165-9
8,50 €
Á venda só en pedido conxunto por 
importe superior a 12 €

A colección Do berce á lúa ideada por Kalandraka para educar 
o ollo e adozar o oído medra con dous novos títulos. Apoiándose 
nos recursos do cancioneiro tradicional infantil (rima, ritmo, 
enumeración, repetición…) e en imaxes recoñecibles sobre fondos 
claros, esta colección é xa un referente para iniciar no camiño da 
prelectura de nenos e nenas.
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Medra a colección Do berce á lúa
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Música Miuda
Cambia o conto
Houbo unha vez un lobo feroz e unha nena asustada. Hou-
bo tamén unha avoa indefensa e unha madrasta malvada… 
Sempre a mesma leria… ou non? Aquí, Música Miúda dálle 
a volta ao conto. Con códigos QR para escoitar as cancións. 
As ilustracións son de Xosé Tomás.
Galaxia Rústica 23 × 23 cm 40 páxinas
ISBN: 978-84-9151-930-0
15,20 €

Fabiola Anchorena
Esperando o amencer
O sol, a lúa e a chuvia non se deixan ver pola selva e to-
do está envolto nunha longa noite. Os animais do bosque 
amazónico emprenden unha viaxe para descubrir por que 
non amence. O libro convida a unha reflexión sobre a ex-
plotación e destrución da Amazonia. Traducido por Ma-
nuela Rodríguez.
Kalandraka Cartonado 21,5 × 28,5 cm 28 páxinas
ISBN: 978-84-1343-177-2
15,20 €
En castelán: 
Esperando el amanecer
ISBN: 978-84-1343-178-9

Alicia Suárez
Un ollo para ler
Ás veces tentamos ler cos dous ollos, pero sempre vén al-
guén ensinarnos que un é para ler o outro é para imaxi-
nar, soñar e viaxar. Noelia descobre que unha casa con li-
bros é unha fiestra aberta ao extraordinario.
Galaxia Rústica 24 × 21 cm 36 páxinas
ISBN: 978-84-9151-929-4
15,20 €
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David Pintor
Non a todas as nenas lles 
gusta o rosa
A través dun divertido diálogo coa súa filla, o artista David 
Pintor plasma algunhas das moitas e estrafalarias afec-
cións que poden facerlles soñar ás nenas. Un álbum que fa-
la dos estereotipos de xénero empregando un dos mellores 
instrumentos: o humor. En tradución de Anaír Rodríguez. 
Xerais Cartonado 20 × 26 cm 32 páxinas
ISBN: 978-84-1110-173-8
13,50 €

Pavla Hanáčková, Hana 
Mokrošová e Helena Haraštová 
O marabilloso mundo das 
profesións
Páxinas que acompañan para saber un chisquiño máis 
das profesións menos coñecidas pero que máis moven o 
mundo hoxe en día. Descobren que habilidades precisa a 
xente que se dedica a cada cousa e o que lle gusta do seu 
traballo. En tradución de María Reimóndez. Con ilustra-
cións de Elena Pokaleva.
Baía Cartonado 21,5 × 28 cm 64 páxinas
ISBN: 978-84-9995-402-8
19,76 €

Marilar Aleixandre
Nogard
“Nogard era un dragón que tiña todo do revés e, no canto 
de lume, botaba auga pola boca...” Cando Celia comeza a 
inventar esta historia para os seus sobriños non sabe co-
mo acabará. Tampouco sabe que ela mesma se verá arras-
trada pola irmandade dos ratos a desafiar o Papapalabras, 
o monstro que devora palabras, na procura da chave do 
gardaestrelas. Unha aventura trepidante polo país de Mil-
montes que pon a proba a afouteza de Celia e a súa capacida-
de para termar das palabras fronte aos monstros, que que-
ren facelas desaparecer. As ilustracións son de MeliMolita.
Xerais Rústica 13 × 20 cm 144 Páxinas
ISBN: 978-84-1110-141-7
12,95 €

3↑ 6↑ 6↑

EDICIÓN 
RENOVADA



12 · Infantil e Xuvenil

Berta Dávila
Demetrio 
Demoscopio perdeu a 
chispa
Nun edificio de cinco andares viven Afonsa 
Sosón e o seu neto André, o señor Demetrio 
Demoscopio, as irmás Carmelina e Laudina 
Flan, e o mago Ciro. Todos son vellos, menos 
André, e todos, bastante felices. Ata que unha 
noite Demetrio Demoscopio perde a chispa 
e André decide que fará todo o posible para 
que o seu amigo a recupere: mesmo atrave-
sar as follas dun libro máxico e aparecer na 
urbanización onde viven os personaxes dos 
contos cando ninguén os le. Ilustrado por 
Xiana Teimoy.
Xerais Rústica 
13,5 × 19 cm 152 páxinas
ISBN: 978-84-1110-061-8
12 €
Á venda só en pedido conxunto por importe 
superior a 12 € 

Christine Nöstlinger
O pensador entra en 
acción
O Pensador, o Picas, Lilibeth e o Sir son ami-
gos e compañeiros de instituto; como xa cur-
saron xuntos infantil e primaria, coñécense á 
perfección. Por ese motivo, cando na clase de 
3º D empezan a desaparecer obxectos de va-
lor e un dos catro é acusado de ladrón, os ou-
tros tres amigos non cren nin por un segun-
do que cometese roubo ningún e propóñense 
demostrar a súa inocencia. Non tardan moi-
to en exoneralo e identificar o verdadeiro la-
drón, mais o final non é tan feliz como podería 
parecer… Traducido por Eva Almazán.
Sushi Rústica 
14 × 21 cm 160 páxinas
ISBN: 978-84-16884-60-5
15,20 €

Erich Kästner
Emil e os detectives
Emil Tischbein xa ten idade para viaxar só a 
Berlín, onde vai pasar uns días cuns paren-
tes. Nin el nin a nai imaxinan que o primei-
ro adulto con quen coincida no tren será un 
ladrón que lle levará os cartos. Por sorte, a 
cativada berlinesa non dubidará en botarlle 
unha man para desfacer o torto.
Sushi Rústica 
14 × 21 cm 152 páxinas
ISBN: 978-84-16884-61-2
15,20 €

Claudia Castro
Amiga lúa, amigo mar
Poemas tecidos por Claudia Castro a partir 
doutros versos de autoras americanas e bri-
tánicas que admira. “Recoméndovos que vo-
guedes polas augas salgadas destes versos 
argallados ao abeiro do luar, que busquedes e 
vos atopedes neles”, di no limiar. As citas dos 
poemas en inglés están traducidas para o ga-
lego pola autora. Ilustrado por Luz Beloso.
Galaxia Rústica 
13 × 20 cm 80 páxinas
ISBN: 978-84-9151-924-9
11 €
Á venda só en pedido conxunto por importe su-
perior a 12 €

Paula Carballeira 
Somos os monstros
Unha nena e un neno pérdense cando saen a xogar no 
bosque arrasado polo último incendio. Un monstro gran-
de e un mostro pequeno habitan nese bosque. Nenos e 
monstros vanse atopar. O medo dá paso á curiosidade 
e comezan a interrogarse. Quen son os nenos e quen os 
monstros? Unha historia divertida e profunda sobre o 
medo ao descoñecido, que esculca na propia natureza 
humana, coa que a autora Paula Carballeira obtivo o X 
Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil 
2018. Ilustracións de Ignacio Hernández.
Xerais Rústica 13,5 × 19 cm 80 Páxinas
ISBN: 978-84-9121-707-7
12,50 €

2.ª edición

LISTA DE HONRA 
2019 DA OEPLI

X PREMIO MANUEL 
MARÍA DE LITERATURA 

DRAMÁTICA INFANTIL 2018
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TEATRO 

Unha nova dimensión
A partir do concepto xeométrico de dimensión artéllase 
este delicioso libro de poemas onde prima a compoñente 
lúdica e imaxinativa que conecta directamente co mun-
do da infancia. A poesía entendida como xogo. A poesía 
entendida como fonte de diversión. A poesía reivindica-
da, ademais, como unha dimensión con entidade propia. 
Ler “Unha nova dimensión” é asistir a un festival de crea-
tividade. É un estímulo para a imaxinación! As ilustra-
cións son de María Montes.
Xerais Rústica 13,5 × 19 cm 104 Páxinas
ISBN: 978-84-1110-207-0
12,95 €

Anxo Iglesias, Premio Merlín

PREMIO MERLÍN 
DE LITERATURA 
INFANTIL 2022
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Monteiro Lobato
A chave do tamaño
A travesa boneca Emilia, movida polo de-
sexo de pór fin á Segunda Guerra Mundial, 
desconecta a Chave do Tamaño na Casa 
das Chaves, e realiza así “unha cousa co-
losal, a cousa máis colosal xamais acon-
tecida no mundo”: reduce todos os seres 
humanos (e só a eles!) a un tamaño minús-
culo, próximo ao dos insectos. O seu xes-
to desencadea incribles consecuencias e 
obriga os diminutos seres humanos a reor-
ganizar todos os seus hábitos, prácticas e 
a súa visión de mundo.
Hércules Rústica 
14 × 21 cm 208 páxinas
ISBN: 978-84-18966-56-9
15,20 €

Estrela... fugaz?
No cinto de asteroides que hai 
máis aló de Neptuno naceu Me-
teoro. Aínda que pasaba todo o día 
a xogar á roda cos seus irmáns, 
non era feliz, sentíase diferen-
te. Polo que un día, aproveitan-
do o paso dun cometa, marchou 
na procura dun lugar onde poder 
ser el mesmo. Será a Terra ese lu-
gar ou terá que seguir a súa via-
xe polo Universo, para poder ser 
estrela? Ilustrado por Fonso Ba-
rreiro (FON).
Galaxia Rústica 
13 × 20 cm 82 páxinas
ISBN: 978-84-9151-928-7
10,75 
Á venda só en pedido conxunto por 
importe superior a 12 €

O xardín das 
sete portas
Catorce contos e unha obra 
teatral que lle dá título com-
poñen este volume galardoa-
do en 1961 co Premio Don-
cel. As historias da escritora 
galega Concha Castroviejo, 
unha das máis destacadas 
da posguerra española, des-
tilan a maxia, a fantasía e a 
cor dos paraísos que coñe-
ceu e das estrelas que a ilu-
minaron.
Belagua Cartonado 
25 × 23 cm 144 páxinas
ISBN: 9788412443455
28,40 €

Xosé Neira Vilas
Memorias dun 
neno labrego
Lectura fácil
Balbino é un rapaz da aldea de media-
dos do século XX que observa o mun-
do que o arrodea e adoece por enten-
delo, pero ninguén lle dá as respostas 
que precisa. Unha das obras máis lidas 
e traducidas, agora en edición adap-
tada á lectura fácil a cargo de Lucía 
Gómez Álvarez.
Galaxia Rústica 
16 × 21 cm 128 páxinas

ISBN: 978-84-9151-912-6
12 €
Á venda só en pedido conxunto por im-
porte superior a 12 €
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TEATRO 

Edith Nesbit
A cidade máxica
Philip vese obrigado a abandonar a súa 
idílica vida cando a súa irmá decide ca-
sar. Philip ten que afacerse a convivir coa 
súa medio irmá, Lucy –coa que non se le-
va nada ben– e con outros habitantes da 
casa, coma unha desdeñosa e estraña coi-
dadora. Aproveitando a ausencia desta, un 
día Philip decide buscar consolo na cons-
trución dunha desas cidades máxicas que 
adoitaba montar con Helen, na que empre-
ga xoguetes, mobles, libros e outros obxec-
tos estraños. Unha noite, a súa creación 
cobra vida e el e Lucy son transportados 
de forma máxica a ese lugar e deberán tra-
tar de salvar a Cidade Máxica cumprindo 
unha antiga profecía, aínda que unha ad-
versaria misteriosa está disposta a rou-
barlles a gloria.
Hércules Rústica 
17 × 22 cm 192 páxinas
ISBN: 978-84-18966-59-0
18,90 €

Carlos Labraña

XVI PREMIO O 
FACHO DE TEATRO 

INFANTIL 2015

Concha Castroviejo

Foto: Lupe Lestón
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Galegas nas artes 
Un percorrido polas biografías de 21 mulleres galegas do 
mundo das artes plásticas e visuais: fotógrafas, pintoras 
e escultoras, nacidas entre o final do século XIX e a me-
tade do século XX, que se internaron no eido das artes 
coa forza do seu talento e o seu espírito de liberdade.
Belagua Cartonado 19 × 27,5 cm 50 páxinas
ISBN: 978-84-124434-6-2
17,10 €

Galegas na ciencia
De Isabel Zendal (1773) a María Teresa Miras Portugal 
(1948), este libro recolle as biografías de vinte galegas 
que abriron as portas da ciencia vencendo obstáculos e, 
en ocasións, burlas e desprezos, e deron paso a milleiros 
de mulleres. Este libro é homenaxe e alento, é memoria 
e presente e, sobre todo, é saberse futuro....
Belagua Cartonado 19 × 27,5 cm 48 páxinas
ISBN: 978-84-121433-6-2
17,10 €

Miranda, Reigosa e Cuba
Pequena Mitoloxía de Galicia
As súas páxinas introdúcente nun mundo máxico, entre lós-
tregos salvaxes e paxaros de bo e mal agoiro, para que consi-
gas roubar o peite da moura, para que recollas os carbóns que 
se converten nun tesouro e para que aprendas a sufrir con pa-
ciencia a trasnos, diaños e tardos antes de que Pedro Chos-
co che pouse o sono na almofada. Páxinas nas que habitan 
meigas, o Monte Pindo, os nubeiros, Brancaflor, os mouros, 
a herba de namorar, a Raíña Lupa, os moradores dos castros, 
o rato que leva os dentes das crianzas, a noite de San Xoán, 
as bruxas, o lobishome, os biosbardos, a estadea, o home do 
saco ou as cidades asolagadas. Con ilustracións de Sr. Reny.
Xerais Cartonado 14,50 × 22 cm 246 páxinas
ISBN: 978-84-1110-153-0
15,50 €

Na cerna da selva
Xiao gaña un premio convocado po-
lo Zoo de Barcelona: unha estadía de 
cinco semanas en Ruanda en com-
paña de Dian Fossey, famosa polos 
seus traballos de protección e divul-
gación dos gorilas de montaña. Vi-
virá en primeira persoa o encontro 
entre dúas civilizacións, a moderna 
Europa fronte á descoñecida África, 
un mundo primitivo, cheo de segre-
dos ancestrais, lendas e coñecemen-
tos máxicos. E neste mundo, na cerna 
da selva, unhas circunstancias alleas 
a el levarán a Xiao a descubrir cal é 
a esencia do medo, como se forxa a 
maldade e a que cheira a morte, vi-
vencias límite que afrontará con Nzi-
gui, un pigmeo co que forxará unha 
forte amizade.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 
ISBN: 978-84-9151-933-1
13,40 €

Cicuta para dous
“Búscase persoa curiosa para resolver cri-
me que aínda non se cometeu”. A aparición 
desta mensaxe na sección de anuncios por 
palabras dun xornal esperta a atención dun 
filósofo solitario e rosmón chamado Erun-
dino Terrón. Xunto coa súa secretaria Irma, 
verase inmerso nunha investigación contra 
o reloxo que o levará a desentrañar as men-
saxes cifradas que chegan cada mañá nas 
páxinas do diario. Unha pescuda chea de 
humor e intriga que desvelará a cara máis 
sorprendente da filosofía e na que, buscan-
do respostas, tan só se atoparán preguntas.
Xerais Rústica 
13 × 21 cm 104 páxinas
ISBN: 978-84-1110-216-2
12,95 €

PREMIO JULES VERNE 
DE LITERATURA 
XUVENIL 2022

Rocío Leira, Premio Jules VernePere Tobaruela

Isabel Blanco



Luísa Castro
Un amor 
antigo
Unha volta ás orixes onde a 
pegada do amor acode para 
rescatarnos, ou tamén, o co-
mezo dun vivir máis libre, 
sen noción ningunha do pa-
sado. Estes versos recordan 
que amar implica esquecer, 
e vivir sempre comezar. Sin-
gular, coma toda a produción 
da súa autora, este novo li-
bro asómase máis ca nunca 
á vertixe das emocións e as 
súas contradicións, deixán-
donos nese limbo de extre-
ma quietude e vitalidade to-
tal que só a morte ou o amor 
concitan.
Galaxia Rústica 
12,5 × 22 cm 110 páxinas
ISBN: 978-84-9151-935-5
13,70 €

Manuel 
Antonio
De catro a 
catro
Publicado en 1928, é un dos 
libros máis abraiantes da li-
teratura galega e converteu o 
seu autor nun referente ine-
ludible das vangardas euro-
peas. Asumiu a vangarda co-
mo a única posibilidade de 
escribir poesía no seu tempo 
e, en palabras de X. L. Mén-
dez Ferrín, humaniza os seus 
poemas a partir dunha “pro-
funda vivencia do mar, da 
soidade individual e dos ob-
xectos”. Limiar de Ismael Ra-
mos, que deita unha mirada 
fresca e profunda dun libro 
imperecedoiro.
Xerais Rústica 
14,50 × 22 cm 80 páxinas
ISBN: 978-84-1110-226-1
9,95 €
Á venda só en pedido conxun-
to por importe superior a 12 €

Luis Suñén 
García‑Vaquero
Como néboa 
que entra
Ampla selección da obra 
poética de Luis Suñén. Edi-
ción bilingüe castelán-gale-
go, a cargo do tamén poeta 
Xosé María Álvarez Cácca-
mo, quen no prólogo adianta 
que estamos ante un “poeta 
de acento singular, austero 
en formulación verbal, den-
so en propostas reflexivas, 
intenso e grave, ás veces, na 
revelación de claves emocio-
nais, distendido e mesmo al-
gareiro nas ocasións en que 
tece escenas de vida cotiá 
con fíos de delicada feitura 
narrativa.”
Medulia Rústica 
14 × 21 cm 160 páxinas
ISBN: 978-84-19438-08-9
14,90 €

Silvia Figueiras 
Dovalo
Alma de 
outono
Libro que chega na estación 
á que o propio título fai refe-
rencia e que está presente en 
todas as súas páxinas. Tem-
po de acusada beleza para 
uns versos ateigados de 
sensibilidade e forza telúri-
ca, que tamén logrou plas-
mar a autora da cuberta, a 
pintora Charo Blanco Roca.
Medulia Rústica 
14 × 21 cm 60 páxinas
ISBN: 978-84-19438-09-6
11,90 €
Á venda só en pedido conxun-
to por importe superior a 12 €

Mar Míguez 
Moldes
A maxia 
asolagada
“A esencia do libro de poe-
mas de Mar é contarnos 
historias da vida, un ca-
miño que transitamos to-
das as persoas, un camiño 
que pon en valor as cousas 
que importan e que remata 
sendo un camiño de crece-
mento persoal. Nos poemas 
recoñeceredes a soidade, a 
nostalxia, a infancia perdi-
da, o amor, o paso do tempo; 
tamén descubriredes a satis-
facción que nos produce a 
contemplación das pequenas 
cousas.” Extracto do prólogo 
de Mar Montenegro. 
Medulia Rústica 
14 × 21 cm 90 páxinas
ISBN: 978-84-19438-10-2
11,90 €
Á venda só en pedido conxun-
to por importe superior a 12 €

Manel 
Monteagudo
O afago da 
brisa do mar
O mariñeiro e poeta Manel 
Monteagudo adéntrase na 
prosa poética e presenta un 
conxunto de textos onde a 
presenza do mar, como en 
toda a súa obra, paira sobre 
cada verba. O erotismo, a en-
fermidade e o paso do tem-
po son outros dos núcleos te-
máticos do libro.
Medulia Rústica 
20 × 20 cm 140 páxinas
ISBN: 978-84-19438-11-9
14,90 €

Mercedes Bello 
Antón
Esconxuros
“A reflexión amorosa atinxe, 
a un tempo, á memoria de vi-
vencias e aconteceres do pa-
sado e a denuncia dos pro-
blemas actuais: atentados 
ecolóxicos, desgrazas, nau-
fraxios, guerras e inxusti-
zas cometidas por causa do 
imperialismo, a cobiza e as 
ideoloxías. Porén, a esperan-
za triunfa sobre o mal no epi-
fonema que pon broche de 
honra a estes esconxuros: “A 
humanidade en flor será pu-
rificada!”. Extracto do prólo-
go de Xulio Valcárcel.
Medulia Rústica 
14 × 21 cm 64 páxinas
ISBN: 978-84-19438-15-7
14,90 €

Helena Villar 
Janeiro
De rosa 
antiga
Obra que celebra as vodas 
de ouro de Helena Villar Ja-
neiro coa poesía. Unha es-
colma que é mostra signifi-
cativa do que leva dado unha 
poeta que se iniciou hai cin-
cuenta anos con Alalás. Da 
voz intimista do comezo, a 
súa obra evolucionou cara 
a novas temáticas e ritmos, 
para culminar nos haikus e 
contidos de carácter social 
con temática feminista, eco-
loxista e solidaria.
Galaxia Rústica 
16 × 22 cm 154 páxinas
ISBN: 978-84-9151-922-5
15,90 €

Pepe Cáccamo 
e Baldo Ramos 
Criptografías 
En 2014 os mundos literarios 
dos autores comezaron a or-
bitar arredor dos límites da 
poesía visual, sobre o libro 
como soporte plástico e so-
bre a obxectualidade da pa-
labra poética. Nesa viaxe 
sen retorno fixeron dife-
rentes escalas, editando en 
2014 CaRa inversa, dous anos 
despois librosconversos –que 
reunía versos de 40 poetas– e 
elaborando o proxecto expo-
sitivo A dobre páxina, unha 
proposta exclusivamente vi-
sual. Criptografías é a tercei-
ra publicación de ambos os 
dous. Trátase dunha colec-
ción de poemas visuais de 
liña letrista en conversa con 
textos poéticos escritos coa 
vontade de diluír a autoría 
nunha voz común que fai 
desta un proposta singular. 
Alvarellos Rústica 
14 × 21 cm 70 páxinas
ISBN: 978-84-18567-33-9 
14,50 €

Luz Campello
Ben sabe 
o mar que 
posúo o botín 
das piratas
Escrita dende a experiencia 
de quen sucou os mares e sa-
be dos naufraxios, das illas 
e das arribadas. Un Eu femi-
nino que se recoñece na in-
temperie, e que se cuestiona 
o mundo dende as súas ares-
tas: o propio corpo, as per-
das, o amor, as inxustizas, 
as violencias, a destrución 
da natureza... Un poemario 
de denuncia e resiliencia que 
transita no tempo e no deva-
lar das mareas até desfrag-
mentar as feridas e acadar 
o botín, “a única ganancia 
propia / a ganancia das de-
rrotas”.
Galaxia Rústica 
12,5 × 22 cm 90 páxinas
ISBN: 978-84-9151-944-7
13,95 €

Lúa 
Mosquetera
Espíderman
Na contracapa di que es-
ta obra revela que a poesía 
toda do mundo vive no co-
tián. “Que hai Entroido na 
morte. Melodía nun axóu-
xere. Respostas nun vaso 
de viño. E moitísima ver-
dade nunha ficción. A poe-
sía salva e protexe”. A auto-
ra conta con dous poemarios 
autoeditados: Rasrás (2018) 
e Aunque seas rara y seas 
pájaro (2020). O seu poema 
“Anorak de pel de caribú”, 
incluído neste volume, me-
receu o premio ARitmar de 
Mellor Poesía da Galiza 2021. 
Campiona da Poetry Slam de 
Compostela, practica o spo-
ken word e cre no verso co-
mo ferramenta de salvación 
e de loita.
Galaxia Rústica 
15 × 15,5 cm 58 páxinas
ISBN: 978-84-9151-906-5
11,50 €
Á venda só en pedido conxun-
to por importe superior a 12 €

Marcos 
Lorenzo
ENSER
Di del Pablo Seoane: “Contén 
comedia, afecto examinado, 
contemplación, unha teoría 
erótico-demográfica, quei-
xas, intuicións filosóficas, 
cálculos, propósitos subver-
sivos (ou de emenda), vagos 
manifestos, hipocondría, re-
sentimentos ben mantidos, 
versos e magníficas observa-
cións políticas. Hai nel un 
humor sobrio e un empre-
go coidadoso da temperatura 
emocional, e a súa amabili-
dade é compatible cunha du-
reza que, máis que un trazo 
argumental, é unha virtude 
estilística. Unha dureza que 
é claridade, ou ausencia de 
elementos superfluos”.
Galaxia Rústica 
15 × 15,5 cm 134 páxinas
ISBN: 978-84-9151-905-8
14,90 €

Ismael Ramos
Lixeiro
Reflexión sobre os desen-
cantos do presente e a pro-
cura dunha transcendencia 
que non chega. A precarie-
dade, a amizade no transo 
á idade adulta, unha pare-
lla que se desintegra, unha 
irmá que medra, lebres que 
cruzan a estrada sen mirar, 
traballadores en barco, tren, 
autobús... Todos eles atrave-
san este poemario, que foxe 
coma un animal miúdo sen 
saber moi ben onde vai, go-
zando de cada respiración 
na carreira. 
Xerais Rústica 
14 × 22 cm 60 páxinas
ISBN: 978-84-9121-893-7
12,50 €

PREMIO NACIONAL 
DE POESÍA 

JOVEN MIGUEL 
HERNÁNDEZ 2022

2.ª edición
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María do Cebreiro Rábade Villar
Maternidades virtuosas
Unha crítica aos modelos profesionais 
de crianza
O principal obxectivo deste ensaio é explorar os novos dis-
positivos parentais e as súas implicacións colectivas. O 
texto entra en diálogo con clásicos da literatura feminis-
ta, ao tempo que tenta explorar os límites da dimensión 
confesional do xénero. Na sociedade actual a maternida-
de concíbese como un extenso campo simbólico, a miúdo 
moi polarizado, que vén disparando un inxente corpus de 
produción verbal, que a autora denomina “xiro discursivo 
da maternidade”. María do Cebreiro Rábade Villar (Santia-
go de Compostela, 1976) é escritora e profesora de Teoría 
da Literatura e Literatura comparada na USC. 
Galaxia Rústica 13,5 × 21 cm 164 páxinas
ISBN: 978-84-9151-925-6
15,96 €

Despentes
Teoría King Kong
Teoría King Kong é un dos grandes libros de referencia do 
feminismo e da teoría de xénero, un incisivo ensaio no que 
Despentes comparte a súa propia experiencia para falar 
sen andrómenas nin concesións sobre a prostitución, a vio-
lación, a represión do desexo, a maternidade e a pornogra-
fía, e para contribuír ao derrubamento dos cimentos pa-
triarcais da sociedade actual. En tradución de Raquel Senra.
Hércules Rústica  14 × 21 cm 136 páxinas
ISBN: 978-84-18966-57-6
15,20 €

Javier Vázquez Costa
Para vós, jogadores
As masculinidades nos videojogos
Os videojogos não nascem no vazio. Reproduzem estereó-
tipos machistas, racistas ou colonialistas, como outros 
produtos culturais e/ou de entretenimento. Os videojo-
gos são transmissores de ideologias e são considerados 
perigosos por certas pessoas. Porém, não cabe olhar para 
o outro lado, quando já se tornaram num ingrediente cen-
tral na construção da identidade de muitas pessoas, as e 
os gamers. Partimos da hipótese inicial de que os videojo-
gos ocidentais de maior orçamento (triplo A) estão a perpe-
tuar a masculinidade hegemónica, isto é, a masculinidade 
na sua forma mais tradicional. Porém, haverá que estu-
dar as possíveis mudanças na representação de persona-
gens masculinos nos últimos anos, ou os eventuais tipos 
de masculinidades que se observem em diferentes obras, 
bem como na cultura que rodeia o mundo dos videojogos.
Através Capa mole 13 × 19 cm 112 páginas
ISBN: 978-84-16545-76-6
12 €

PREMIO RAMÓN 
PIÑEIRO DE 
ENSAIO 2021

Inma Otero
A materialidade das fillas 
de Lupa
Obxectos ficcionais femininos na 
narrativa galega
Nos últimos anos constátase un incremen-
to das narracións que se centran no devir 
dos personaxes e, sobre todo, das persona-
xes, fronte a outro tipo de tramas. Dentro 
das propiedades das que emerxen as prota-
gonistas ten especial relevancia a de xénero. 
Desde o punto de vista da ontoloxía da arte 
e do novo realismo analízanse nesta obra os 
tipos de obxectos ficcionais femininos que 
aparecen na narrativa galega do século XXI 
e as inscricións das que xorden.
Xerais Rústica 
17 × 24 cm 152 páxinas
ISBN: 978-84-1110-171-4
18,95 €

Marilar Aleixandre e Emma 
Pedreira
Juana de Vega
A muller que desafiou o seu tempo
Obra que busca espertar o interese pola vida 
e o legado de Juana María de Vega na que esta 
galega singular recupera voz propia, ao tempo 
que falan tamén en primeira persoa cidades 
como A Coruña e Londres, así coma outros 
enclaves nos que se desenvolveu a súa vida. 
Entre outra documentación, o texto parte 
das memorias que Juana de Vega deixou es-
critas, nas que narra parte da súa historia, e 
complementan as súas accións en defensa 
das liberdades coas xustificacións desa loi-
ta para conseguir amosar que as batallas po-
las causas perdidas son semente de futuro.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 120 páxinas
ISBN: 978-84-9151-900-3
15,15 €

Plutarco
Escritos sobre as mulleres
O único papel que se lles recoñecía ás mu-
lleres no mundo antigo era o que desenvol-
vían dentro da casa. No medio deste panora-
ma no que a lei lexitimaba a inferioridade da 
muller, Plutarco dálle un papel importante 
nalgunhas das súas obras, considera conve-
niente o seu acceso á educación, aconsella a 
súa participación en ámbitos non tradicionais 
e recoñece nela calidades que para o común 
da xente eran exclusivas dos homes. Este vo-
lume recolle tres tratados que forman parte 
das Obras morais: Preceptos matrimoniais, 
Excelencia das mulleres e Máximas de mulle-
res espartanas. Tradución do grego clásico, 
introdución e notas de María Teresa Amado.
Rinoceronte Rústica 
14,5 × 22 cm 112 páxinas
ISBN: 978-84-17388-80-5
15,20 €

Daniela Ferrández Pérez
A defunción dos sexos
Disidentes sexuais na Galiza 
contemporánea
Libro divulgativo que recompila historias 
e memorias de persoas que viviron alén da 
norma sexual na Galiza dos últimos cento 
cincuenta anos. A través de fontes de arqui-
vo e xornalísticas reflexiónase sobre algúns 
dos itinerarios que estas persoas tiveron que 
percorrer e o seu enfrontamento co xugo 
dunha sexualidade obrigatoria que as conde-
naba ás marxes e ao ostracismo. Persoas per-
seguidas, aceptadas, toleradas ou reprimidas. 
Vidas, a fin de contas, necesarias para unha 
reflexión actual e colectiva sobre o pasado, o 
presente e o futuro das disidencias sexuais.
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 216 páxinas
ISBN: 978-84-1110-120-2
17,57 €
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Francisco Rodríguez
Unha etapa estelar e conflitiva de 
Galiza Tomo I
A relevancia do reino 
galego medieval
Libro de historia que pretende superar cua-
litativamente a visión limitada, parcial e ses-
gada sobre unha etapa dourada de Galicia 
que vai dende o século VIII ata a primeira 
metade do XIV. 
AS-PG Cartonado 
16,5 × 22 cm 540 páxinas
ISBN: 978-84-949659-4-4
25,65 €

Francisco Rodríguez
Unha etapa estelar e conflitiva de 
Galiza Tomo II
Un Reino con clase 
dirixente
Neste Tomo II analízase, desde a perspecti-
va galega, das opcións e alternativas das súas 
clases dirixentes, como o reino foi epicentro 
dun dos bandos confrontados, o lexitimista 
ou castrista, fronte aos falsos Trastámara, o 
seu desenlace e as súas consecuencias, na se-
gunda metade do século XIV. 
AS-PG Cartonado 
15 × 22 cm 1.112 páxinas
ISBN: 978-84-949659-8-2
37,05 €

Xosé Manuel Beiras

Retratos en fite
Retratos escritos ao longo de decenios, con 
ocasión dalgún evento que atinxía a esas per-
soas ou solicitados para algunha publicación 
dedicada a elas. “Pepe Carreiro fíxome o ga-
lano de embelecer a edición con algúns dos 
seus certeiros e inconfundíbeis debuxos –
lembra o autor na contracapa–, e así rotulei 
o volume como Retratos en fite, nunha chis-
cadela en contrapunto, e conmovida lem-
branza, aos deliciosos Retratos de esguello 
do ademirado, benquerido e endexamáis es-
quencido Luís Seoane –ousadía pola que es-
pero me perdoe no alén”.
Laiovento Rústica 
14 × 21 cm 246 páxinas
ISBN: 978-84-8487-590-1
17,05 €

Gaston Dorren

Lingo
Unha viaxe por Europa e o seu amplo abano 
de linguas. Sesenta curiosidades arredor da 
diversidade lingüística europea que combi-
nan historia, cultura e lingüística. Explora 
tamén a estraña natureza democrática do 
noruegués, as tendencias zigzagueantes do 
neerlandés no tocante ao xénero, as sanguen-
tas batallas libradas por culpa do grego e os 
orfos lingüísticos dos Balcáns. E, afastán-
dose aínda máis dos camiños trillados, fala 
das antigas reliquias do lituano, o snobismo 
do sorbio e os desconcertantes xiros do éus-
caro. En tradución do inglés de Moisés Barcia.
Rinoceronte Rústica 
13,5 × 21,5 cm 282 páxinas
ISBN: 978-84-17388-83-6
21,85 €

Luís Gonçales Blasco “Foz”
A UPG em Portugal e alguma 
coisa mais
Em 2012, Luís Gonçales Blasco “Foz” apresentava um vas-
to livro sobre a política e organização exterior da UPG nos 
seus primeiros anos. Com o presente texto, o livro cresce e 
é revisto, mostrando como a UPG encontrou, em Portugal, 
um lugar para fazer política contra a ditadura franquista 
e, da mesma forma, contra a política antisalazarista. Abor-
damse aqui, também, as relações da UPG com a esquer-
da portuguesa e com os partidos espanhóis à esquerda do 
PSOE. Este volume apresenta, em suma, um olhar privi-
legiado da história política da Galiza contemporânea, no 
tempo do tardofranquismo e da Transição. Caminha en-
tre esta história política documentada e o relato em pri-
meira pessoa de momentos importantes da história do so-
beranismo galego, como o episódio em que se ouve, pela 
primeira vez, Zeca Afonso, na Galiza.
Através Capa mole 14 × 21cm 144 páginas
ISBN: 978-84-16545-75-9
13 €

Edgar Morín
Espertemos!
“Como navegar nun océano de incerteza? Como podemos 
entender a historia que estamos a vivir? Como podemos 
admitir finalmente que, degradando a ecoloxía do noso 
planeta, estamos degradando as nosas vidas e as nosas 
sociedades? Como entender o mundo que está cambian-
do de crise en crise? Como concibir a incrible aventura 
da nosa humanidade? É unha carreira da morte ou unha 
carreira de metamorfose? Podería ser tanto un como ou-
tro? Espertemos!” Edgar Morín. En tradución de Xosé Ma-
nuel Beiras Torrado.
Laiovento  Rústica 14 × 21 cm 58 páxinas
ISBN: 978-84-8487-605-2
9,95 €
Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 12 €

VV AA 
Memoria do Vigo proletario
50 aniversario da folga xeral de 
setembro de 1972
Crónica daquel setembro vermello vigués de 1972 do que 
se celebra o 50 aniversario. A maior mobilización obreira 
da historia de Galicia en que, do 9 ao 26 de setembro, máis 
de quince mil obreiros foron á folga e reivindicaron po-
las rúas da cidade os seus dereitos fronte ao réxime fran-
quista. Aquelas multitudinarias xornadas de solidarieda-
de e protesta deron lugar a unha feroz represión patronal 
e policial, con centos de despedimentos, ducias de deten-
cións e torturas. Este libro quere recuperar aquel esque-
cido espírito do 72, a orgullosa conciencia de clase daquel 
proletariado olívico, e, asemade, homenaxealo, para que 
sirva de exemplo e semente para as xeracións futuras.
Galaxia Rústica 16 × 23 cm 354 páxinas
ISBN: 978-84-9151-927-0
22,80 €
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Ramón Nicolás
Francisco Fernández 
del Riego
Vida e obra dun obreiro do 
galeguismo
Biografía divulgativa sobre Francisco Fernán-
dez del Riego (1913-2010), autor homenaxeado 
no Día das Letras Galegas 2023. Un libro para 
entender que sucedeu no galeguismo e na cul-
tura galega do século XX. A historia dunha 
persoa honesta e comprometida.
Xerais  Rústica 
13 × 20 cm 80 páxinas
ISBN: 978-84-1110-225-4
10,95 €
Á venda só en pedido conxunto por importe su-
perior a 12 €

Héctor Cajaraville
Francisco Fernández 
del Riego
O legado silandeiro
Francisco Fernández del Riego foi o princi-
pal dinamizador do galeguismo cultural tras 
o abrupto corte que supuxeron a Guerra Civil 
e a posguerra. Entre as súas iniciativas salien-
ta a de crear en 1963 o Día das Letras Galegas, 
unha data en que conmemorar e celebrar a lin-
gua, a literatura e a cultura de noso. 
Xerais Rústica 
13 × 20 cm 80 páxinas
ISBN: 978-84-1110-229-2
10,95 €
Á venda só en pedido conxunto por importe su-
perior a 12 €

Francisco Fernández del 
Riego
Con Pondal en 
Bergantiños
Cando en marzo de 1917 morreu Eduardo Pon-
dal, Francisco Fernández del Riego apenas tiña 
catro anos. Tempo despois os seus camiños 
culturais cruzáronse innumerables veces, 
de tal xeito que Pondal se converteu no es-
critor galego de referencia para Del Riego, no 
seu admirable bardo. Neste libro Del Riego fai 
un percorrido pola vida e a obra “do poeta so-
litario que canta o mar e os piñeiros da costa 
brava” de Bergantiños.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 
ISBN: 978-84-9151-947-8
15,20 €

Día das Letras Galegas 2023

TEATRO

Chévere
Trinta e cinco anos de 
axitación cultural
Chévere fai 35 anos e, como parte desta cele-
bración, sae do prelo un volume que afonda 
na historia da compañía desde os comezos, na 
Compostela de 1987, ata os últimos acontece-
mentos logo da pandemia, pasando pola eta-
pa da Sala Nasa, o Nunca Máis ou o Premio 
Nacional de Teatro concedido polo Ministerio 
de Cultura no ano 2014 pola súa coherente tra-
xectoria de creación colectiva, transgresión de 
xéneros e conexión crítica coa realidade. Na-
rrada en primeira persoa nun formato dialo-
gado e profusamente ilustrado, esta obra ache-
ga da man dos seus integrantes o proceso de 
creación das producións máis significativas, 
algunhas editadas xa por Kalandraka na Bi-
blioteca de Teatro.
Kalandraka Rústica 
22 × 22 cm 300 páxinas
ISBN: 978-84-1343-179-6
37,05 €

Anne Plantagenet
A única, 
Maria Casarès
María Casares naceu na Coruña no ano 1922. 
Filla de Santiago Casares Quiroga, avogado 
e presidente do Goberno da República entre 
maio e xullo de 1936. Logo do golpe de Esta-
do, trasládase a París coa súa familia, onde 
co tempo chegará a converterse na primei-
ra actriz de Francia. Como peche da celebra-
ción do centenario do seu nacemento, esta 
biografía de Anne Plantagenet narra a vida 
de María Casares preto e lonxe da escena e 
amosa a traxectoria dunha muller libre con-
siderada a musa do existencialismo francés. 
Unha historia que amosa a paixón desta gran-
de artista cunha vida de novela. En tradución 
de Isabel Soto.
Ágora K Rústica 
13,5 × 20,5 cm 256 páxinas
ISBN: 978-84-16721-78-8
18,05 €

Sabela Hermida
María Casares fronte 
ao espello 
A tamén actriz galega Sabela Hermida abor-
da a figura e o legado de María Casares e fai 
unha retrospectiva da biografía, da evolución 
artística e da súa concepción da arte dramáti-
ca, influenciada en gran medida pola corrente 
existencialista francesa e pola experiencia do 
exilio. A importancia do legado artístico e fi-
losófico de María Casares é sobresaliente para 
o teatro do século XX, especialmente para o 
teatro do exilio, xa que se converteu nun refe-
rente para as vangardas da época e nunha au-
téntica icona para a intelectualidade republi-
cana e galeguista exiliada en Latinoamérica.
Xerais Rústica 
15,5 × 23 cm 184 páxinas
ISBN: 978-84-1110-144-8
18,53 €

José Manuel Ortigueira 
Bobillo
Sarela
Paisaxe cultural
Percorrido polos dez quilómetros do río 
Sarela de Santiago dende o seu nace-
mento, preto de Pardaces, ata a desem-
bocadura no río Sar en Vidán. O autor 
convida a gozar dun patrimonio his-
tórico sorprendente, como os esqueci-
dos petróglifos, pontes tan singulares 
como a dos Tres Ollos ou a da Bura-
ta, a historia das lavandeiras ou as 17 
fontes e ata cincuenta muíños rexis-
trados no seu percorrido. A carón dis-
to, fai unha achega á riqueza natural 
dos bosques de ribeira e o ecosistema 
natural. Esta paisaxe fíase coa singu-
lar historia industrial do río. Duran-
te o século XIX, arredor das súas au-
gas funcionaron ata quince fábricas de 
curtidos, nun tempo no que Compos-
tela foi a capital da industria do coiro 
en España. A documentación presén-
tase dun xeito áxil e didáctico, enrique-
cida con máis de cen imaxes e ilustra-
cións –actuais e históricas–, ademais 
dun detallado mapa.
Alvarellos Rústica 
20 × 19 cm 180 páxinas
ISBN: 978-84-18567-23-0
22,80 €

Martiño Santos Canosa, Xosé 
Gontá Sobrino e Toño Núñez 
Amigo‑Ribadulla

A nación dos mil viños
Obra que busca unha achega á cultu-
ra do viño en xeral, iniciar nos rudi-
mentos da proba sensorial e informar 
do panorama dos viños galegos. Fala 
do proceso de creación dende a viña á 
copa: os solos, o clima, as variedades 
de uva, a viticultura e a enoloxía. Ta-
mén dá as chaves elementais para o 
seu análise sensorial e fai un repaso 
descritivo pola xeografía vitiviníco-
la galega actual. Estes contidos van 
acompañados de elementos históricos 
e culturais que contextualizan o signi-
ficado e importancia do viño. Con nu-
merosas referencias a persoas produ-
toras e ás marcas comerciais que son o 
resultado final do seu traballo.
Laiovento Rústica 
17 × 24 cm 110 páxinas
ISBN: 978-84-8487-592-5
18,95 €

Á venda o 22 
de novembro

Á venda en 
decembro

Á venda en 
decembro
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Isabel Fraga 
“Frabisa”
Empanadas, 
bizcochos y 
ricos dulces
Reúne desde empanadas tradicio-
nais —como a de atún en conser-
va—, ata elaboracións máis inno-
vadoras —como as empanadas 
de costela e salsa grellada ou be-
renxena—, ademais dunha rica 
variedade de masas, que conver-
ten as posibilidades de combina-
ción en infinitas. No capítulo de 
biscoitos inclúe as clásicas bicas 
galegas, mais tamén exquisiteces 
como a bica de cacao ou o bizco-
chón galego. No apartado de ricos 
doces están algunhas delicias co-
mo as rosquillas de toda a vida e 
outras roscas de faragullas ten-
ras e esponxosas. 
Hércules Cartonado 
20 × 25 cm 216 páxinas
ISBN: 978-84-18966-62-0
23,75 €

Mercedes 
Corbillón e Maru 
Godás
Verano en 
A Toxa
A colección Illadas de El Patito 
busca captar, en coidada edición, 
o patrimonio insular galego a tra-
vés da visión de dous artistas, un 
que escribe e outro que ilustra. 
Neste volume a libreira e escrito-
ra Mercedes Corbillón (Ponteve-
dra) e a ilustradora e debuxante 
urbana Maru Godás (Barcelona), 
levaron o seu talento ata a illa da 
Toxa para empaparse do seu en-
canto e volcalo neste libro de via-
xes. Corbillón e Godás presentan 
dúas visións que se complemen-
tan para achegar un entorno tal-
vez máis descoñecido do que pode 
parecer a simple vista.
El Patito Cartonado 
26 × 20 cm 88 páxinas
ISBN 978-84-122478-3-1 
28,50 €

Cristóbal Ramírez
O Camiño Inglés
Unha ruta xacobea 
medieval no século 
XXI
Coincidindo coa celebración do 
Ano Xacobeo, o Servizo de Publi-
cacións da Universidde da Coruña 
inaugura a colección Camiños de 
Santiago, na que se publicarán li-
bros relativos aos traxectos da 
provincia da Coruña. Este volume 
que inaugura a colección ofrece 
un achegamento histórico, artís-
tico e cultural ao Camiño Inglés 
que se completa coa descrición do 
itinerario ata Compostela.
UDC Rústica 
18 × 24 cm 220 páxinas
ISBN: 978-84- 9749-842-5
34,20 €

Xosé Carlos 
Campos
A paisaxe 
relixiosa
Observando a paisaxe relixiosa 
atópanse espazos de ritualidade 
que foron utilizados por persoas 
de diferentes épocas e culturas 
para encarar os seus problemas 
existenciais de acordo coas cren-
zas e valores. Un bo número de 
mitos e festividades continúan 
hoxe, unhas veces con outros no-
mes ou incluso cos mesmos. Es-
ta obra analiza a esencia do feito 
relixioso como fenómeno colecti-
vo que se mantén nunha parte da 
paisaxe a través do tempo.
Toxosoutos Rústica 
15 × 21 cm 140 páxinas
ISBN: 978-84-125393-7-0
15 €María Belén Gómez Quevedo

Ribeira Sacra
El pasado es presente
A Ribeira Sacra abrangue unha superficie de 2.556 quilómetros 
cadrados repartidos entre 21 concellos. Un dez por cento, 257 qui-
lómetros, forman parte da Rede Galega de Espazos Naturais Pro-
texidos. A autora fala do desenvolvemento turístico dunha das zo-
nas máis emblemáticos da provincia de Ourense.
Deputación de Ourense Cartonado 21 × 15 cm 190 páxinas
ISBN: 978-84-16643-45-5
16,15 €

Enrique Fernández Vila
Santa Eufemia de Ambía
Mirada prerrománica
Declarada como Ben de Interese Cultural dende 1931, Santa Eu-
femia de Ambía é unha das xoias prerrománicas da provincia de 
Ourense. Este libro fai un estudo arquitectónico e historiográfi-
co dos diferentes elementos que configuran a identidade do tem-
plo do século X. 
Deputación de Ourense Rústica 22,5 × 22,5 cm 202 páxinas
ISBN: 978-84-16643-44-8
15 €

Laura F. Espinosa e Mónica V. Lopo
El Camino de Santiago por las 
tierras de Rosendo
Minucioso percorrido pola ruta de peregrinación a Santiago dende 
a cidade portuguesa de Braga que penetra pola provincia de Ou-
rense a través da serra do Xurés, para seguir ata Ourense polas 
terras de San Rosendo e enlazar coa Vía da Prata.
Deputación de Ourense Espiral 16 × 21 cm 140 páxinas
ISBN: 978-84-16643-43-1
12 €
Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 12 €

Alfredo Cid Rumbao
Afonso o sabio e Ourense
Reedición da obra de Cid Rumbao publicada en 1980 que pescuda 
na relación do rei sabio con Ourense.
Deputación de Ourense Rústica 14 × 19 cm 130 páxinas
ISBN: 978-84-16643-42-4
8 €
Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 12 €

Santiago Barreiros
Entrambosríos
Unha aldea da Ribeira Sacra ourensá
Fotografías en branco e negro que falan de como era a vida na 
aldea ourensá de Entrambosríos a finais do século XX. Un tex-
to inicial do autor das mesmas describe como o seu interese po-
la paisaxe e o azar acabaron vencellándoo para sempre ao cora-
zón da Ribeira Sacra.
Deputación de Ourense Cartonado 25 × 24 cm 142 páxinas
ISBN: 978-84-16643-35-6
10 €
Á venda só en pedido conxunto por importe superior a 12 €

Ourensanía
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António Mota
Outros Tempos
Um testemunho genuíno e revelador sobre os anseios de 
quem vive no Portugal rural, longe do bulício das grandes 
cidades. Envolto numa atmosfera onde o viver das peque-
nas aldeias corre ao ritmo das estações e das memorias con-
tadas pelos velhos mais velhos, este é o retrato de um mun-
do onde a terra e as gentes ganham uma dimensão própria. 
“Olhe, senhor, o mundo já deu muitas voltas e eu já vi mui-
ta coisa. Agora tudo está mudado, inventam-se todos os dias 
maquinismos, que nem ao Diabo lembraram, e os costumes 
vão morrendo. Os velhos, como eu, quando fecham os olhos, 
enterram também tradições que os avós dos avós dos nos-
sos avós nos ensinaram. Quer então, o senhor, que eu lhe fa-
le desses tempos antigos?”
ASA Capa mole 15,5 × 23,5 cm 224 páginas
ISBN: 978-989-23-5532-0
16,50 €

Ondjaki
Vou Mudar a Cozinha
Ondjaki nasceu em Luanda em 1977. Seis contos, passando pe-
lo Brasil, Sérvia, Macau e Luanda, com narrativas presas a um 
universo essencialmente feminino, oblíquo e inesperado. Por 
vezes em ritmo sincopado; noutras, em frases curtas, aponta 
indagações humanas plenas de mistério. Partindo de lugares 
ou situações mundanas (ou não), revelam, também, a paixão 
de um autor que observa, retém e (nos) devolve alguns deta-
lhes menos óbvios do vasto comportamento humano. Um la-
drão calmo, uma menina com um machado, uma vaca ver-
melha, um vento com a exata duração de vinte e um dias, o 
misterioso homem silencioso, a escritora chinesa com poe-
mas inéditos, um panda zangado e uma mulher que anuncia 
uma radical mudança na sua cozinha.
Caminho Capa mole 15,5 × 23,5 cm 104 páginas
ISBN: 978-972-213-181-0
12,90 €

João Pinto Coelho
Mãe, Doce Mar
Deixando a Europa em guerra dos romances anteriores, o au-
tor viaja até aos EUA para nos oferecer a história de uma famí-
lia que não consegue fugir ao seu destino. Depois de passar a 
infância num orfanato, Noah conhece finalmente Patience, a 
mãe, aos doze anos. Mas, apesar de ela fazer tudo para o com-
pensar, nunca se refere ao motivo do abandono; e, por isso, 
seja na casa de praia de Cape Cod, onde passam temporadas, 
seja no teatro do Connecticut onde acabam a trabalhar jun-
tos, há um caminho de brasas que teima em separá-los mas 
que nenhum ousa atravessar. Quando Noah encontra Frank 
O’Leary –um jesuíta excêntrico que guía um Rolls-Royce às co-
res–, descobre nele o amparo que procurava. Mais ficará no ar 
o cheiro da tragédia e uma revelação que só pode ser mentira.
Dom Quixote Capa mole 15,5 × 23,5 cm 200 páginas
ISBN: 978-972-20-7588-6
16,50 €

Dom Quixote Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 288 páginas
ISBN: 978-972-20-7584-8
19,90 €

O Tamanho 
do Mundo
O autor lisboeta (1942) re-
gressa com outro Roman-
ce. Por entre os estalos dos 
móveis da sua casa em Lis-
boa, um idoso observa o 
outro lado do Tejo enquan-
to se perde nas memórias 
sobre uma cave e um pe-
queno jardim com um ba-
loiço. Independentemente 
de ter acabado por se tor-
nar presidente de uma 
grande empresa, o suces-
so jamais debelou a perda 
daquele tempo, acorrendo 
repetidas vezes ao local e 
imaginando que as peque-
nas coisas e as persona-
gens (mais significativas, 
como a filha, ou mais ca-
suais, como uma senhora 
que passa com um carri-
nho das compras) se man-
têm intactas, tal qual um 
tempo impoluto.

Misericórdia
A história que a mãe da autora lhe pediu 
que escrevesse resulta um livro audacio-
so, ao mesmo tempo esperançoso e brutal, 
irónico e amável, misto de choro e riso. Uma 
verdadeira proeza da reconhecida escrito-
ra. É o diário do último ano de vida de uma 
mulher que incorpora no seu relato o ful-
gor das existências cruzadas num ambiente 
concentracionário, e transforma-se no tes-
temunho admirável da condição humana. 
Isso acontece porque o milagre da literatu-
ra está presente. Nos tempos que correm, 
depois do enfrentamento global de provas 
tão decisivas para a Humanidade, esperá-
vamos por um livro assim. Lídia Jorge es-
creveu-o. Lídia Jorge estreou-se com a pu-
blicação de O Dia dos Prodígios (1980), um 
dos livros mais emblemáticos da literatura 
portuguesa pós-revolução. Desde então tem 
publicado obras nas áreas do romance, con-
to, ensaio, teatro, crónica e poesia. Os seus 
textos têm sido adaptados para teatro, tele-
visão e cinema e têm sido distinguidos com 
os principais prémios literários de Portugal, 
co Albatros da Fundação Günter Grass e o 
FIL de Literatura em Línguas Românicas 
de Guadalajara.

Lidia Jorge António Lobo Antunes

Dom Quixote Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 464 páginas
ISBN: 978-972-20-7571-8
22,90 €

Dom Quixote Cartonado 
15,5 × 23,5 cm 288 páginas
ISBN: 978-972-20-7585-5
22,90 €
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VV, AA,
Novos Mistérios de 
Miss Marple
Novos contos de Miss Jane Marple escritos 
por doze reputadas autoras contemporâneas 
de bestsellers em língua inglesa polos que 
está de volta a velhinha mais encantadora 
e perspicaz de todos os tempos. Quase cem 
anos depois de ganhar vida pela mão de Aga-
tha Christie, regressa tão surpreendente e di-
vertida como dantes, recriada em histórias em 
que se depara com enigmas e intrigas dignas 
da sua mente astuta e do seu poder de obser-
vação ímpar. Alguns mistérios são arrojados, 
enquanto outros são mais tradicionais, mas 
todos têm algo em comum: o amor pela per-
sonagem de Jane Marple.
Casa das Letras Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 336 páginas
ISBN: 978-989-23-5527-6
17,90 €

Joana Bértholo
A História de Roma
Duas pessoas que foram outrora um casal 
encontram-se passados dez anos de se sepa-
rarem. Ela, lisboeta, condu-lo a ele, o estran-
geiro, por diferentes percursos na sua cidade, 
enquanto desnovelam memórias. Na tentati-
va de estabelecer um passado comum, raros 
são os trajectos que coincidem. Resta-lhes os 
nomes de certas ruas, de certas cidades –Bue-
nos Aires, Berlim, Marselha, Beirute– que se 
tornam topografias íntimas, que não pode-
rão mais ser visitadas, como o nome da filha 
que nunca tiveram. A autora nasceu em Lis-
boa, em 1982. Conciliou a formação em Design 
de comunicação, e depois em Estudos Cultu-
rais, com uma série de viagens.
Caminho Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 312 páginas
ISBN: 978-972-21-3171-1
22,90 €

Gabrielle Zevin
De Amanhá em 
Amanhá
Sam Masur está a sair de uma carruagem de 
metro quando vê, por entre a multidão na pla-
taforma, a sua melhor amiga de infância, Sa-
die Green. A amizade entre ambos terminara 
abruptamente quase uma década antes. O que 
não o impede agora de chamar por ela. Por 
um momento, ela finge não ouvir, mas acaba 
por ceder e olhar para ele. É assim que tudo 
(re)começa. O que se segue é uma relação que 
se tornará lendária. Juntos criam um jogo de 
computador revolucionário chamado ICHI-
GO, no qual o jogador pode escapar às limi-
tações do corpo e da vida. No universo digi-
tal descobrem uma intimidade que não são 
capazes de alcançar no mundo físico.
ASA Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 496 páginas
ISBN: 978-989-23-5544-3
20,95 €

Monika Fagerholm
Quem Matou Bambi?
Vencedor do Tollander Award e do Nordic 
Council Literature Prize. Emmy e Saga-Lill 
conhecem-se desde a infância mas as suas vi-
das seguiram rumos muito diferentes. Gusten 
Grippe, amigo das duas, cresceu num subúr-
bio rico onde decorre grande parte da histó-
ria e que esconde uma ferida antiga: uma 
brutal violação em grupo que teve lugar nu-
ma casa à beira do lago Kallsjön. Outrora o 
lar da abastada família Häggert, agora abri-
ga apenas o único herdeiro, Nathan. Os qua-
tro agressores eram filhos da comunidade, e 
o subúrbio pensa ter deixado o violento ata-
que para trás. Mas agora, Cosmo Brant, um 
dos quatro, voltou e quer fazer um filme so-
bre o crime.
Casa das Letras Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 288 páginas
ISBN: 978-989-66-1520-8
17 €

Patricia Marques
As Cores da Morte
O homicídio: na Gare do Oriente, jaz um corpo, caído, num 
comboio parado. Um homem influente parece ter morri-
do depois de se lançar inúmeras vezes contra a janela. Po-
rém, segundo as testemunhas, pode não ter feito aquilo 
por vontade própria. A Cidade: Lisboa, 2021. Uma peque-
na percentagem da população é diagnosticada como Do-
tada. Com o poder vem o estigma e a suspeita. A investi-
gadora: numa cidade preconceituosa, a inspetora Dotada 
Isabel Reis está a esconder os seus segredos enquanto ar-
risca a vida para travar o engenhoso assassino. Um cri-
me violento e misterioso. A suspeita do envolvimento de 
Dotados. Uma cidade sedenta por sangue. E um assassi-
no que só agora começou.
Casa das Letras Capa mole 15,5 × 23,5 cm 384 páginas
ISBN: 978-989-66-1493-5
19,90 €

Graça Videira Lopes
A Casa Ocupada
Finalista do prémio Leya 2021, fai un retrato irónico de 
algumas elites portuguesas desde o século XIX até hoxe. 
Um brasileiro torna-viagem mandou construir um pala-
cete à Junqueira, em Lisboa, em 1889, para nele instalar a 
numerosa prole. O edifício –abandonado pelos anos 1950 
e ocupado na sequência da revolução de Abril de 1974– es-
tá hoje transformado num condomínio de luxo onde mo-
ram Pedro e Júlia, um jovem casal de economistas. É pe-
la voz de Júlia, da sua cunhada Sofia, do namorado desta 
e de outros narradores, que vamos conhecendo não só as 
histórias das próprias personagens, mas também as que 
elas vão gradualmente descobrindo: a do republicano Jo-
sé Anastácio, o primeiro proprietário do palacete; e a do 
pai de Pedro e de Sofia, maoista em tempos da Revolu-
ção de 1974 e empresário de sucesso muitos anos depois.
Dom Quixote Capa mole 15,5 × 23,5 cm 200 páginas
ISBN: 978-972-20-7573-2
16,50 €

Ethel Feldman e Miguel Vale 
Almeida
Pedra Branca
Quando Ethel Rosenberg foi condenada à morte por espio-
nagem a favor da União Soviética, eu nasci. Meus pais, in-
dignados com a barbárie da sentença, baptizaram-me de 
Ethel. Tinha quatro anos quando entrei para o Scholen, 
escola judia não sionista, onde aprendi yiddish e hebraico 
que vim a esquecer poucos anos depois. Tinha cinco anos 
quando o meu pai me mostrou a sua fotografia no jornal. 
Uma cena de pugilato entre antifascistas e polícia brasi-
leira no final de um jogo internacional de hóquei onde Por-
tugal era finalista. Os portugueses exilados no Brasil in-
vadiram o campo exigindo a libertação das ex-colónias. 
Tinha dez anos quando aconteceu o golpe militar no Bra-
sil e dezasseis quando vim morar para Portugal. Matemá-
tica, designer, desenhista, comunicadora e documentalis-
ta foram as minhas paragens profissionais.
Caminho Capa mole 15,5 × 23,5 cm 232 páginas
ISBN: 978-972-21-3175-9
18,90 €
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Jo Nesbø
O Homem do Ciúme
e Outros Thrillers
No seu primeiro livro de thrillers mais curtos, 
repletos de emoções sombrias, mentes per-
versas e corações vingativos, o mestre da li-
teratura policial nórdica e criador do icóni-
co detetive Harry Hole vão levar-nos a ler 
pela noite fora. Na Grécia, encontramos um 
detetive que se tornou perito em ciúme gra-
ças a algumas lições duramente aprendidas 
na sua vida privada. Longe, num outro país, 
um taxista encontra o brinco da sua mulher 
num carro pertencente ao patrão e parte à 
descoberta de como ele lá foi parar. No alto 
dos céus, uma mulher que contratou o seu 
assassínio está a bordo de um avião em di-
reção a Londres. E quem é o homem que es-
tá sentado ao seu lado?
Dom Quixote Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 256 páginas
ISBN: 978-972-20-7569-5
17,60 €

Benjamin Stevenson
Na Minha Família 
Todos Mataram 
Alguém
Ernest Cunningham sabe que as aparências 
iludem. Ele já receava o encontro de família 
antes de ocorrer a primeira morte. Antes de a 
tempestade os isolar naquela casa de monta-
nha. Porque os Cunningham não se dão nada 
bem. Aliás, a única coisa que tenhen em co-
mum é o facto de todos terem matado alguém. 
Quando foi encontrado o primeiro corpo na 
neve, percebeu logo que só um Cunningham 
podia ter cometido o crime. Mas quem? Cabe-
-lhe resolver o mistério. É que há muitos ma-
tadores na sua família. Mas assassino, só há 
um… Entretenimento em estado puro e um 
magnífico romance de mistério.
ASA Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 416 páginas
ISBN: 978-989-23-5538-2
20,50 €

Jason Rekulak
Desenhos Ocultos
Mallory Quinn tem 21 anos e está pronta pa-
ra começar de novo após uma tragédia que 
quase lhe custou a vida. E a sorte parece es-
tar do seu lado pois consegue um emprego 
como ama interna de um menino de 5 anos. 
Mallory gosta imediatamente de Teddy, um 
rapaz doce e tímido habituado a falar com 
uma amiga imaginária chamada Anya. Sem-
pre acompanhado por um caderno e lápis, Te-
ddy faz os rabiscos típicos das crianças: árvo-
res, coelhos, balões. Mas um dia, ele desenha 
algo diferente… algo bastante sinistro… e não 
fica por aí. À medida que os seus desenhos se 
tornam mais detalhados e assustadores, a 
própria Mallory começa a desconfiar de que 
algo está errado com ele.
ASA Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 384 páginas
ISBN: 978-989-23-5542-9
19,90 €

Sandra Brown
Astúcia
O FBI recusa-se a admitir a existência de Wes-
ton Graham, um camaleão que assume vários 
nomes e inúmeros disfarces, atrai mulheres 
ricas e desaparece com elas e as suas fortu-
nas para reaparecer com uma nova identida-
de e uma nova vítima. Sem provas ou pistas, 
qualquer investigação está condenada à par-
tida, mas o agente Drex Easton sabe instin-
tivamente que este homem é real, é perigo-
so e não vai parar. Agora, pela primeira vez 
no seu longo jogo do gato e do rato, tem um 
suspeito em vista. O atraente Jasper Ford ca-
sou-se recentemente com Talia Shafer, uma 
bem-sucedida mulher de negócios. Mas é 
uma cúmplice implacável… ou os seus dias 
estão contados?
Quinta Essência Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 544 páginas
ISBN: 978-989-66-1522-2
18,70 €

Lyssa Kay Adams
Bromance: O Clube de 
Leitura Secreto
Gavin Scott acaba de descobrir um segredo: a sua mulher 
finge ter prazer na cama desde o início da relação de am-
bos. De cabeça perdida, deixa de falar com ela que, por seu 
lado, decide pedir o divórcio. Gavin fica desesperado. Feliz-
mente, encontra ajuda numa fonte inesperada: um clube 
de leitura composto só por homens que perceberam algo 
vital: as mulheres descrevem (literal e pormenorizada-
mente) o que fazer perante todas as situações possíveis 
(e as impossíveis também), os homens é que simplesmen-
te nunca se dão ao trabalho de ler. Com a ajuda do livro do 
momento, um romance sensual da época da Regência, o 
improvável grupo guia Gavin rumo à salvação do seu ca-
samento. Mas será isto suficiente?
ASA Capa mole 15,5 × 23,5 cm 336 páginas
ISBN: 978-989-23-5540-5
17,90 €

Michiko Aoyama
O que Procuras Está na 
Biblioteca
Romance sobre o poder dos livros, apresenta-nos as histó-
rias de várias personagens cujo destino se vai ligando por 
fios quase invisíveis. E, tal como elas, percebemos que os 
livros são mágicos, têm o poder de abrir novos caminhos. 
Poucas pessoas sabem, mas no coração de Tóquio há uma 
pequena biblioteca comunitária, e ali trabalha a imponen-
te senhora Sayuri Komachi. Dizem que tecla no computa-
dor a uma velocidade estonteante. Nos momentos mortos, 
com agulha e lã, constrói amorosamente pequenas figu-
ras em feltro que oferece como brinde aos leitores –pode 
ser um pequeno avião ou um caranguejo, uma colher ou 
uma flor. Diz-se também que faz a mesma pergunta a to-
das as pessoas que entram na biblioteca: “O que procuras?”
Lua de Papel Capa mole 15,5 × 23,5 cm 272 páginas
ISBN: 978-989-23-5518-4
16,90 €

Jessica Au
Frio Suficiente para Nevar
Reflexão e elegia, este romance questiona o facto de todos 
falarmos sequer uma língua comum, quais as dimensões 
que podem conter o amor e até que ponto poderemos afir-
mar conhecer deveras o mundo interior de outrem. Uma 
jovem mulher organiza umas férias com a mãe no Japão, 
onde percorrem Tóquio, Osaka e Quioto: caminham pe-
los canais nas tardes de outono, esquivam-se de chuvas e 
vendavais, partilham refeições em pequenos cafés e res-
taurantes e visitam galerias para verem alguma da mais 
radical arte moderna. Enquanto isso, conversam: sobre 
tempo, horóscopos, roupas, objetos, família, distância e 
memória. Mas as incertezas abundam. A mãe raramen-
te fala e não parece estar de facto ali. E qual será a verda-
deira razão desta viagem elíptica, ou mesmo espectral?
Dom Quixote Capa mole 15,5 × 23,5 cm 128 páginas
ISBN: 978-972-20-7582-4
14,30 €
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Kerry Brown
Xi. Uma História 
de Poder
Xi Jinping permanece uma 
figura enigmática no Oci-
dente. A sua prioridade sem-
pre foi manter a sociedade 
chinesa estável, navegando 
um percurso de espantoso 
crescimento económico, en-
quanto assegura que nada 
ameaça o status quo políti-
co. Mas com agitação cres-
cente em Hong Kong, relatos 
de violação de direitos huma-
nos e, devastadoramente, o 
surto de um vírus que alte-
raria o mundo, compreender 
a China de Xi nunca foi tão 
importante.
Casa das Letras Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 240 páginas
ISBN: 978-989-66-1531-4
17,90 €

Frederico Duarte 
Carvalho
As Conspiraçoes 
que Mudaram o 
Mundo
Com base numa investiga-
ção sólida e aprofundada, 
a que o autor se dedicou ao 
longo de três décadas en-
quanto jornalista, explora as 
intrincadas formas de atua-
ção de sociedades secretas, 
lobbies políticos, famílias 
influentes e indústrias tão 
poderosas como a do arma-
mento, convocando para esta 
narrativa fluida e apaixonan-
te dezenas de figuras contro-
versas e célebres vítimas de 
conspirações, 
Oficina do Livro Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 256 páginas
ISBN: 978-989-66-1527-7
17,90 €

Javier Blas & Jack 
Farchy
O Mundo à Venda
O mundo moderno é cons-
truído sobre matérias-pri-
mas que raramente para-
mos para pensar de onde é 
que eles vêm. Mas devíamos. 
Dois jornalistas de renome 
levantam o véu sobre os can-
tos menos escrutinados da 
economia do mundo: o tra-
balho de negociantes de ma-
térias-primas bilionários que 
compram, acumulam e ven-
dem os recursos do plane-
ta. É a história de como um 
grupo de homens de negó-
cios aventureiros se tornou 
uma ferramenta indispen-
sável nos mercados globais.
Casa das Letras Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 528 páginas
ISBN: 978-989-66-1441-6
25,90 €

João Neto
Correr sem 
Limites
João Neto, que correu trin-
ta maratonas em alguns 
dos lugares mais remotos 
do planeta, partilha as suas 
vitórias, bem como as difi-
culdades. Fala dos sucessos 
para explicar os processos e 
como está sempre ao alcan-
ce de todos chegar também 
ao topo. Do Polo Norte à An-
tártida, passando por sítios 
tão distintos como as encos-
tas de Miami e os bazares de 
Marraquexe. Correu no Eve-
reste, completou sete mara-
tonas em sete continentes 
num espaço de sete dias.
Oficina do Livro Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 272 páginas
ISBN: 978-989-66-1541-3
16,90 €

Filipa Gomes
Álbum de 
Receitas
Receitas para todos os gostos 
e ocasiões, que a autora foi 
reunindo nos últimos anos 
nos seus cadernos de apon-
tamentos. E não se enganem. 
Aqui não há só receitas tradi-
cionais, ou complicadas, ou 
esquisitas. Nem seria um li-
vro seu, se assim fosse. Na-
da disso. A maioria é simples. 
Muitas são bastante simples 
até. Porque a sua vida é igual 
à nossa. Se ao fim de semana 
há tempo para dedicar mais 
tempo à cozinha, durante a 
semana a coisa tem de ser 
mais corrida. Mas o sabor, 
esse, não pode faltar.
Casa das Letras Capa dura 
19×24 cm 280 páginas
ISBN: 978-989-66-1526-0
26,90 €

James Gray
Max Verstappen: 
Uma Biografia
Poucos pilotos abalaram a 
Fórmula 1 da mesma forma 
que Max Verstappen. Como 
competidor mais novo na 
história da F1, tendo o seu 
breakthrough em 2015 com 
apenas 17 anos, a sua corrida 
de estreia para a Red Bull no 
Grand Prix de Espanha, em 
2016, fez dele o mais jovem 
piloto de sempre a ganhar 
uma corrida, a alcançar um 
lugar no pódio ou até a lide-
rar uma volta. Filho da len-
da de F1 Jos Verstappen, e da 
piloto de karts Sophie Kum-
pen, estava destinado a ser 
um piloto de corrida.
Casa das Letras Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 328 páginas
ISBN: 978-989-66-1518-5
19,90 €

João Pedro George
O Super Camões
Primeira biografia de Fernando Pessoa escrita por um 
autor português em mais de 70 anos (desde João Gaspar 
Simões). Pessoa abriu o seu coração e mostrou mágoas e 
carências, angústias e frustrações, transitando entre o 
humor, o lirismo e o olhar racional, com finura e poder 
de observação. Sentiu a vertigem do sexo e interessou-se 
pelas perversões do erotismo e pelas manifestações do 
onanismo, da homossexualidade e da androginia. Auto-
destrutivo (regado a álcool e a tabaco) apesar de ter mor-
rido com 47 anos, escreveu e trabalhou incansavelmente, 
viveu muitas vidas ao mesmo tempo. Cidadão comprome-
tido com a sua época foi consequente com a sua vida e de-
monstrou sempre interesse pelo que acontecia no mun-
do, participando na vida cultural e política de Portugal.
Dom Quixote Capa mole 15,5 × 23,5 cm 976 páginas
ISBN: 978-972-20-7592-3
30,90 €

Isabel Galriça Neto
Da Ciência, do Amor e do 
Valor da Vida
As histórias e as lições sobre a criação da identidade dos 
Cuidados Paliativos pela voz mais conhecida de Portugal 
nesta área, com mais de três décadas de experiência e pio-
neira na criação destas unidades. O livro reúne as histórias 
que a construíram e formaram como a pessoa e a médi-
ca que é hoje. Fala-nos de ciência, de avanços e de recuos, 
das lições aprendidas. “A escrita deste livro foi para mim 
um belo presente, mas gostaria que o fosse também pa-
ra muitos outros. Desde logo para aqueles que ainda não 
conhecem ou conhecem mal o que são verdadeiramente 
os Cuidados Paliativos, a realidade de conviver e tratar 
doentes em fim de vida e seus familiares.”
Oficina do Livro Capa mole 15,5 × 23,5 cm 256 páginas
ISBN: 978-989-66-1535-2
17,50 €

Vanessa Fidalgo
Porque se Chama Assim?
A origem dos (estranhos) nomes de aldeias e vilas portu-
guesas, bom reflexo do enorme génio popular. Basta um 
rápido olhar pelo mapa para perceber que há palavras que 
falam por si, dispensando explicações, mas existem outras 
verdadeiramente intrigantes e que não lembram ao dia-
bo. De norte a sul, encontramos nomes de terras de todos 
os géneros e proveniências. Alguns são tão sombrios que 
convidam os forasteiros a inverter o sentido da marcha à 
primeira oportunidade, outros são aparentados com len-
das perdidas nos confins da memória, outros ainda deri-
vam das características da própria terra ou da paisagem, 
e ainda há aqueles que são verdadeiramente infelizes, 
motivo de sarcasmo e anedotas, tornando-se um fardo 
para quem lá mora...
Oficina do Livro Capa mole 15,5 × 23,5 cm 272 páginas
ISBN: 978-989-66-1529-1
17,90 €
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Roibén
O roibén é esa luz radiante en tons vermellos que tinxe as nubes no 
horizonte ao abrir o día ou ao atardecer cando lles dá o sol. É tamén o 
novo traballo de Guadi Galego que se publica en vinilo de cor vermella 
que contén o formato CD. Dez cortes nun disco que naceu coma un 
xogo, un experimento en casa de Ferreiro, con Iván e Sergio, que 
rematou no estudo de Oliveira combinando o traballo de Vic e de Pau. 
Cancións dedicadas á dor, o amor, os cambios propios e alleos, a fortuna, 
que estaban agochadas agardando que abrira a porta do horizonte. E 
estaban tamén os versos das poetas Alegoría de Antía e Penélope de 
Xoana.
Exemplar sen asinar
Referencia: 8429006015238
23 €
Exemplar asinado por Guadi Galego:
Referencia: 8445162771979

Diante un eco
Novo traballo de Sés que supón unha volta ao empezo da súa carreira 
como artista, mais dende o oficio e a madurez, e unha reafirmación 
da estética popular da que a compositora é amante e debedora. A 
sonoridade resulta especialmente fresca e alegre neste disco no que 
a cantautora coruñesa pinta con gran lucidez a realidade e a deriva 
sociopolítica do momento. É o oitavo traballo en once anos de carreira 
de Sés, consolidada xa coma unha das principais referentes da escena 
galega, que se caracteriza polo seu discurso valente, contundente e 
directo. O título fai referencia á concepción cíclica da historia. Os temas 
basculan entre ritmos americanos, repensados en galego e en feminino.
Temas: 1. Cantan as balas; 2. Para cando eu morra; 3. Diante un eco; 4. 
Para te sacar; 5. Respirar por respirar; 6. Seguramente; 7. Non teño fe; 8. 
Que sexa súa; 9. Eu non son a que pensas; 10. Quen se salva; 11. Ninguén 
pensa; 12. O medo dunha nena.
Referencia: 8429006015276
16,95 €

Sés
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Abe Rábade
Botánica
Décimo quinto traballo musical do compositor e pianista Abe Rábade (Santiago, 1977). O primeiro no que mestura a música 
orquestral, a tradicional galega e o jazz, en catorce temas que contan, na súa meirande parte, coa voz de Davide Salvado. É froito 
dun traballo creativo feito a lume lento que ten o bosque autóctono como elemento vertebrador. Na orixe está o espectáculo 
Lorca Namorado, onde se daban a man a tradición galega e a flamenca. A partir de aí Abe Rábade decidiu seguir afondando 
na converxencia do jazz na música tradicional, que se traslada tamén ás letras e así conviven versos procedentes de coplas 
populares con textos orixinais do compositor. Este disco supón tamén o nacemento dunha nova banda. Canda Rábade e Davide 
Salvado participan Daniel Juárez (saxo tenor), Virxilio da Silva (guitarra), Ton Risco (vibráfono), Jimena Andión (cello), Pablo 
Martín Caminero (contrabaixo) e Naíña Acuña (batería). Xuntos completan un colectivo artístico heteroxéneo e integrador de 
diversas estéticas musicais. Portada e libreto con fotografías de Alexandre Fernández, Xacobe Meléndrez e Abe Rábade.
Temas: 1. Menciñeira Núa; 2. Vestida de Bop; 3. Freixo; 4. Herba alta; 5. A folla do castiñeiro; 6. Narciso; 7. Faia; 8. Castaña; 9. Teixo; 
10. Amor de Raíz; 11. Amores de Ponla; 12. Cortiza; 13. Alalá Fugado; 14. Carballesa de Duir. 
Referencia: 8428353789212
16,95 €

Guadi Galego

Uxía e Javier Ruibal
De tu casa a la mía
Referencia: 8428353074417
16,95 €

Xabier Díaz
Levantarse e Caer
Referencia: 8436035008841
16,95 €

Tanxugueiras
Diluvio
Referencia: 8318052022119
16,95 €


