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Cando Xosé Carneiro, coñecido 

psicanalista e polémico 

colaborador televisivo, 

aparece co peito aberto no seu 

piso da compostelá rúa 

República do Salvador, son 

dúas as cousas que chaman a 

atención do xornalista Aquiles 

Vega e da profesora Sofía 

Deneb. A 1ª é a brutalidade, a 

violencia extrema con que o 

crime foi levado a cabo. A  2ª, 

ese detalle que non encaixa na 

escena: unha estraña peza de 

ferro chantada no corazón  

Un médico psiquiatra, o 

doutor E. Laconte, publica o 

diario deixado por un dos 

seus pacientes, Jeremías, un 

restaurador de imaxes de 

santos,  no que este relata a 

súa «vivencia atlántica», os 

acontecementos nos que se 

viu mergullado cando foi 

chamado a avaliar o estado 

no que se atopan os santos 

da ermida dunha vila 

mariñeira, cuxo nome 

descoñecemos, mais da que 

sabemos que fora famosa 

pola caza de baleas.. 

 

O código  secreto que permite o acceso á 

sala de mandos da nave espacial 

exploradora de futuros itinerarios 

siderais. 

A bambeante escada de corda e táboas 

coa que abordar o áxil bergantín no que 

sucar mares ignotos na procura do eterno 

tesouro da ilusión. 

A estribeira na que pousar o pé para 

cabalgar o airoso alazán de galope 

tendido cara ao horizonte promisorio. 

A fiestra aberta ao ar vivificador, franca 

aos saberes, ao pensamento diverso, ao 

voo da imaxinación, á descuberta 

venturosa de novos mundos, ao espello 

substancial do propio ser… 

O libro! 

Paco Martín para o Día mundial do Libro 

2014 



 

Libros para o 1º ciclo da ESO 

 

 

 

 

 
A Carlo e a Nicola, dous 

irmáns inseparables, 

gústalles pescudar no 

firmamento, sobre todo a 

choiva de estrelas da noite 

das Perseidas. Nicola, o 

maior, fíxose soldado, 

alistouse no exército 

profesional con tan mala 

fortuna que o deron por 

desaparecido nunha 

misión humanitaria na que 

participaba nun país en 

guerra.  

 

Como te sentirías ti se 

un día descobres que 

non sabes quen es? Que 

pensarías se de boas a 

primeiras aterras nun 

lugar rarísimo? E se 

sentes que unhas forzas 

escuras te controlan e 

non tes nin idea do que 

che vai pasar…? Que 

esas cousas non 

suceden? Iso 

pensabamos Bernar, 

Sara e mais eu, e 

supoño que a pequena 

Aline. … 

Libros para o 2º ciclo da ESO 

 

Sempre vai frío na estación de 
autobuses. Aquel frío que xea a 
Amanda, a rapaza de dezanove 
anos que traballa de limpadora, 
que todas as noites lle conta a 
Ánxela, a súa filla dun ano, todo 
o que alí lle aconteceu. Aquel 
frío que persegue a Uxío, o 
rapaz louro, que pasa camiño do 
adestramento, desacougado 
tras a perda da moza e o 
divorcio dos seus pais. Aquel frío 
que atenaza a Luís, o home do 
paraugas, o profesor de 
instituto, afundido na soidade, 
que agarda polo seu autobús.  

Cando a xornalista Marta 

Vilas descobre o cadáver 

dun motorista aboiando 

en augas do porto vigués 

do Berbés, non pode 

imaxinar que o pequeno 

xoguete que o seu asasino 

agochou no peto do 

morto está a piques de 

mudarlle a vida. Aquel 

click, das primeiras series 

da desaparecida Famobil, 

é o único fío que parece 

unir este asasinato co do 

garda civil rescatado por 

un pesqueiro de Cangas.  

 

 

Este é un libro de versos 

que rompen as costuras 

do silencio; un albúm 

secreto para todas 

aquelas mozas que 

procuran una fenda nos 

valos, máis alá da gaiola 

rosa dos contos de 

princesas; un diario 

onde unha adolescente 

convulsa e opaca atopa 

a voz que nunca tivo. 

Porque medrar é 

aprender a fuxir da 

ditadura dos espellos.  

Fálanos dunha estrela do 

baloncesto que un día 

decide rematar a súa 

carreira e ir traballar como 

educador ao internado 

onde tamén el foi criado. 

Unha novela para pensar 

nas persoas que non poden 

facer nada por cambiar as 

cousas. Pero tamén unha 

novela para pensar nas 

persoas que as cambian, 

para mellor, todos os días. 


