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Miro Villar e Xosé Cobas 
inspíranse en Negra sombra 
para crear A fantasma da 
casa da Matanza

A oferta máis 
ampla de libros e 
música galegos para 
agasallar no Nadal



Bases
1. Poderán participar neste 
Premio todas as mozas e mo-
zos que ao rematar o ano 2014 
non teñan cumprido os 25 anos 
e que, con independencia do 
lugar onde naceran ou resi-
dan, amosen o coñecemento 
do idioma galego necesario pa-
ra desenvolver nel unha obra 
narrativa de calidade.

2. Os/as autores/as deberán 
presentar unha memoria de 
entre 20 e 30 folios na que in-
cluirán:
a) Unha exposición precisa das 
características que terá a futura 
novela, aportando a maior in-
formación posible sobre o ar-
gumento (trama, época e lugar 
en que se desenvolve a acción, 
personaxes, etcétera) e as técni-
cas narrativas que prevé utilizar.
b) Un capítulo ou fragmento 
que permita valorar o estilo do 
autor/a. O/a gañador/a terá 
liberdade no seu caso para in-
troducir as modificacións que 
estime oportunas no proxecto 
e no texto de mostra e adapta-

los ás esixencias da novela no 
seu desenvolvemento, así como 
aos consellos que reciba do es-
critor titor.

3. Cada traballo será presenta-
do co nome e apelidos do au-
tor/a, así como as indicacións 
necesarias para a súa localiza-
ción (dirección, teléfono, co-
rreo electrónico). Non se admi-
tirán obras baixo pseudónimo 
nin colectivas.

4. Os traballos serán enviados 
a Biblos Clube de Lectores. 
Quintá, 8-Mandaio. 15391 Ce-
suras (A Coruña).

5. O premio conlevará:
a) Unha escultura conmemo-
rativa deseñada expresamen-
te polo escultor Luís Loureira.
b) A estancia dun mes, incluída 
a manutención, na Casa Gran-
de do Bachao, un lugar singular 
que reúne inmellorables condi-
cións para que, se o escritor/a 
o desexa, desenvolva a última 
fase do seu proxecto.
c) Un ordenador portátil que, 
unha vez concluída a obra, que-
dará da súa propiedade.
d) A tutela dun escritor ou es-
critora de renome, designado 
pola organización, que aseso-
rará ao gañador/a en xuntan-
zas periódicas durante ese mes.
e) A publicación do libro en ga-
lego, coa percepción dos corres-
pondentes dereitos de autor.

6. A admisión dos traballos pe-
charase o 18 de marzo do 2014.

7. Un xurado integrado por 
persoas de acreditada valía se-
leccionará os traballos finalis-
tas que serán dados a coñecer 
a semana previa á do Día das 
Letras Galegas.

8. As/os autoras/es finalistas 
deberán presentar antes do 13 
de xuño do 2014 as súas nove-
las cunha extensión non superi-
or aos 150 folios no estado máis 
avanzado posible de acabado.

9. O xurado elixirá a obra gaña-
dora, que dará a coñecer a se-
mana previa á do Día da Patria 
Galega.

10. O/a autor/a gañador/a 
dedicará o tempo que vai den-
de o fallo do premio ata finais 
de novembro a traballar na súa 
novela, seguindo un plan que 
acordará co titor.

11. O/a autor gañador/a com-
prométese a entregar a novela 
totalmente finalizada antes de 
rematar o ano 2014 para a súa 
publicación por Biblos.

12. Os outros autores/as fina-
listas recibirán como premio 
unha fin de semana para dúas 
persoas en habitación dobre na 
Casa Grande do Bachao.

13. A presentación ao Premio 
dentro do prazo indicado leva 
implícito o compromiso do au-
tor/a de non retirar o seu ori-

xinal antes de facerse público 
o fallo do xurado. Así mesmo, 
o autor/a garante que deica o 
momento do devandito fallo, 
a obra non concorrerá a nin-
gún outro premio ou concurso.

14. Co obxectivo de acadar a 
maior difusión do premio, o/a 
autor/a comprometerase activa 
e persoalmente na promoción 
que Biblos estime necesaria da 
obra gañadora. 

15. Biblos contempla a posibi-
lidade de chegar a acordos cos 
autores/as das obras finalistas 
para a súa publicación.

16. Cada autor comprométese 
a subscribir cantos documentos 
sexan precisos para que a edi-
ción da súa obra sexa inscrita 
no Rexistro da Propiedade In-
telectual. 

17. Os orixinais presentados 
na primeira fase que non es-
tean entre os finalistas, serán 
destruídos.

18. A participación neste pre-
mio conleva a aceptación das 
súas bases e da interpretación 
de Biblos en cantos puntos 
non se recollan explicitamen-
te nelas.

19. Para calquera diferenza 
que deba ser dirimida por vía 
xudicial, as partes renuncian ao 
foro propio e sométense expre-
samente aos Xulgados e Tribu-
nais da cidade da Coruña.

BIBLOS CLUBE DE LECTORES, S.L., co propósito de 
contribuír ao achegamento e a participación das mozas e mozos 
na cultura galega, e de descubrir aqueles creadores máis novos 
que poidan ter unha obra de interese necesitada de apoio para 
a elaboración final e a súa proxección pública, convoca o 10.º 
PREMIO DE CREACIÓN LITERARIA BIBLOS-CASA 
GRANDE DO BACHAO PARA MOZAS E MOZOS, nesta 
décima edición dirixido á novela, co copatrocinio da Casa 
Grande do Bachao, e de acordo coas seguintes

Convocado o 10.º Premio de novela Biblos-Casa 
Grande do Bachao para menores de 25 anos

Manuel Álvarez Torneiro

Os ángulos da brasa
Poemario que o director da colección Tambo, Luís 
Rei Núñez, definiu no seu día coma unha «nova 
estación» no percorrido pola memoria emprendi-
do por Manuel Álvarez Torneiro (A Coruña, 1932). 
Sesenta e sete composicións poéticas que bo-
tan unha ollada reflexiva sobre a cotidianeidade, 
comparten emocións e xogan coa dimensión ín-
tima da palabra. Manuel Álvarez Torneiro ofrece 
as mellores armas do poeta na súa teimuda ba-
talla «contra o mundo e a favor da vida». Ilustra-
cións de Fausto Isorna.
Faktoría K Rústica 
14,5 × 21 cm 112 páxinas

ISBN: 978-84-15250-36-4
12 €

Estivo na Libraría Biblos de Betanzos 
onde tamén asinou exemplares 
Miguelanxo Prado, Premio Nacional 
de Cómic

Álvarez Torneiro, primeiro poeta en 
gañar o Premio Nacional de Poesía por 
unha obra en galego
Máis de medio cento de persoas asistiron o pasado 19 
de outubro na Libraría Biblos de Betanzos á presenta-
ción de Os ángulos da brasa, obra de Manuel Álvarez 
Torneiro que acadou para a lírica galega o primeiro 
Premio Nacional de Poesía que se concede a un po-
emario escrito na nosa lingua. O acto constituíu ta-
mén unha homenaxe de numerosos poetas chegados 

desde toda Galicia para escoitar e aplaudir a Manuel 
Torneiro, quen ademais deleitou os presentes coa lec-
tura dos seus versos.
Pola libraría pasou tamén Miguelanxo Prado, quen vén 
de recibir o Premio Nacional de Cómic por Ardalén, que 
se xunta ao acadado o ano pasado no Salón do Cómic 
de Barcelona como mellor álbum de autor español.

CARTA AOS LECTORES

Máis que nunca, 
lectura
Mergullados no máis espectacular 
saqueo de dereitos que podería pensarse 
en tempos de paz (?), apreixados 
pola maior inseguridade xurídica que 
seríamos quen de imaxinar, saqueadas 
as garantías que tecéramos nas últimas 
décadas, comestos polas angurias das 
necesidades máis básicas do día a día… 
cando lei tras lei e decreto tras decreto 
sentimos que nos debilitan persoal e 
colectivamente. Neste momento en que 
albiscamos que nos arrebatan dereitos 
que quixemos garantir para todos, como 
o do ensino, a sanidade, os recursos 
dignos para a vellez… No instante de 
comprobar que, por contra, hai contas 
que marchan extraordinariamente ben 
zugando o sangue da maioría…
Agora quizais hai que pensar máis que 
nunca no que somos, no que queremos 
ser e no que queren facer de nós. E dar a 
batalla máis forte que nunca polos nosos 
sinais de identidade como humanos 
singulares e solidarios, sen ter a ninguén 
por menos pero sen permitir que 
ninguneen a nosa cultura milenaria.
Os tempos esixen a conexión universal 
para non perdernos nun mundo que 
se fixo pequeno, pero tamén unha 
maior ración de cultura propia, unha 
reflexión como pobo para achegar o 
froito dunhas neuronas que atesouran 
achádegos históricos singulares que van 
desde a lingua ás catedrais, pasando 
por homes e mulleres que a necesidade 
lanzou á globalidade desde hai séculos 
dándolles ocasión de percorrer mares e 
continentes. É tempo de gañar cultura 
para o debate, é tempo de non deixarnos 
levar polos controladores das modas 
interesadas, é tempo de procurar saídas 
na lectura e no diálogo cos nosos libros. 
Non é mal momento para ler a obra de 
Álvarez Torneiro.

Carmela González
Directora
Tucho Calvo
Director Literario

Biblos Clube de Lectores, S. L.
Quintá N.º 8 - Mandaio

15391 Cesuras - A Coruña
Teléfono: 981 777 207 Fax: 981 790 039

www.biblosclube.com
email: subscritores@biblosclube.com
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A Portada
Xosé Cobas, un dos máis prestixiosos ilustradores 
galegos, volve protagonizar a portada da revista Bi-
blos. Nesta ocasión anuncia o noso lanzamento de 
A fantasma da casa da Matanza, un conto rimado 
de Miro Villar no que a poesía, a sensibilidade e o 
profundo coñecemento da obra de Rosalía De Cas-
tro do autor e o ilustrador inspiran unha obra infatil 
de interese para todos os públicos.

Mentres Lidia Gómez Martínez 
está a concluír coa titoría de 
María Xosé Queizán a novela 
coa que gañou a novena edición 
de cara a publicala nos primeiros 

meses do vindeiro ano, Biblos 
lanza coa Casa Grande do 
Bachao a convocatoria do 
Premio Biblos-CGB que con 
anterioridade gañaran Iria 

López Teijeiro, Alberto Ramos, 
Patricia Casas, Berta Dávila, 
Pablo González, Elena Veiga e 
Iria Morgade.

O prazo de recepción de proxectos remata o 18 de marzo do 2014

Miguelanxo Prado

Ardalén
Ardalén é unha novela gráfica cunha impecable 
estrutura narrativa que conta a historia de Sabe-
la, muller na crise dos corenta –separación por 
desamor e perda de emprego incluídos–, que 
procura entre os veciños dunha aldea no me-
dio do monte datos sobre o avó do que se per-
deu o rastro en Cuba. Unha atmosfera máxica 
ennovela o relato.
El Patito Ed. Cartonado 
22 × 29,5 cm 256 páxinas

ISBN: 978-84-939434-5-5
23,75 €

PREMIO NACIONAL 
DE POESÍA 2013

PREMIO DA CRÍTICA 
ESPAÑOLA 2012

PREMIO AELG 
POESÍA2013 

PREMIO ÁNXEL 
CASAL DA 

ASOCIACIÓN GALEGA 
DE EDITORES 2012

PREMIO MELLOR 
OBRA DE AUTOR 

ESPAÑOL 2012 DO 
SALÓN DO CÓMIC DE 

BARCELONA

PREMIO NACIONAL 
DE CÓMIC 2013
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As fermosas e suxestivas ilustracións 
de Xosé Cobas acompañan o conto 
rimado A pantasma da casa da Ma-
tanza, unha nova entrega de Miro 
Villar no eido da literatura infantil 
que, ademais, permite demoradas 
lecturas para o público adulto e in-
teresantes reflexións aos especialis-
tas en Rosalía de Castro e a súa obra.
Desta volta Miro Villar narra a histo-
ria dunha vagamunda «Negra som-

bra» á que lle gusta moito ler e que 
un día chega á casa da Matanza, de-
rradeira morada de Rosalía de Cas-
tro, onde se vai deixar engaiolar de-
seguida coa musicalidade e o ritmo 
dos seus poemas. Presa deste enfei-
tizamento, vai ficar agochada entre 
as demais sombras da casa, até se 
converter na fonte de inspiración 
dos versos rosaliáns adoito coñeci-
dos con ese título e que aínda hoxe 

agachan moitos enigmas aos especia-
listas na biografía e na obra da autora.
O relato vai dirixido a calquera públi-
co, mais está especialmente recomen-
dado para lectoras e lectores autó-
nomos que coñezan un pouquiño a 
obra de Rosalía de Castro.
Biblos edita este libro no ronsel das 
obras que conmemoran o 150 aniver-
sario da publicación da primeira obra 
da poeta, Cantares Gallegos (1863).

Breviario

1. Álvarez Torneiro e Miguelanxo 
Prado ocuparon, por dereito 
propio, boa parte da atención 
mediática dos pasados días. Ambos 
os dous conseguiron, con libros 
escritos orixinalmente en lingua 
galega –Os ángulos da brasa e 
mais Ardalén, respectivamente– 
os máximos galardóns a nivel 
estatal na modalidade de poesía 
e banda deseñada: uns premios 
onde a competencia sempre é 
extraordinariamente dura. Os meus 
parabéns aos dous autores e ás 
editoriais –Faktoría K e El Patito 
Editorial– que fixeron posible a 
edición dos libros. 

2. Igualmente o selo editorial cangués 
Sushi Books, especializado en 
publicacións para o ámbito infantil 
e xuvenil, realizou este outono 
pasado unha intensa entrada no 
panorama editorial con moita 
intensidade, baixo o criterio de 
harmonizar traducións doutros 
idiomas e textos orixinais en galego. 

3. Outro proxecto que tamén botou 
a andar hai pouco e ao que cómpre 
apoiar na medida das posibilidades 
de cadaquén é a reaparición da 
revista Luzes de Galiza, dirixida 
por Manuel Rivas e Xosé Manuel 
Pereiro e coordinada por Iago 
Martínez. Sorte nesta nova 
andaina.

4. As publicacións que acollen 
títulos poéticos, malia seren 
cuantitativamente menores 
nos últimos tempos, seguen 
reivindicándose como un xénero 
necesario. Autores e autoras como 
Olalla Cociña, Xavier Seoane, 
M. A. Fernán-Vello, Roi Vidal, 
Cristina Ferreiro, Teresa Moure, 
María do Cebreiro e Daniel 
Salgado, Cesáreo Sánchez 
Iglesias ou María Reimóndez 
(cunha feliz anomalía como son 
tres poemarios simultáneos en tres 
diferentes selos editoriais) así o 
testemuñan. 

5. Alegroume saber do retorno tras 
catro anos de silencio editorial 
dunha autora como é Rosa 
Aneiros. Volve con Ámote Leo A., 
a primeira entrega dunha triloxía 
para a mocidade, e non só, cuxos 
dous volumes restantes se prevén 
publicar nun curto espazo de 
tempo. 

6. Axóuxere Editora publicou, non hai 
moito tempo, un libro de Marcos 
Lorenzo baixo o título de Karlotti, 
un poema crónico. Un ensaio moi 
ben escrito que se achega á vida do 
«gurú do underground ibérico» 
Juan Carlos Valle «Karlotti», 
primeiro personaxe «biografado» 
do que constituirá unha serie de 
achegas concibidas para desvelar a 
vida como saber e arte.

Ramón Nicolás

TÍTULOS ANTERIORES

Todo OK
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 136 páxinas

ISBN: 978-84-9914-452-8
15,82 €

Historias de Oregón
Xerais Rústica 
14,7 × 22 cm 104 páxinas

ISBN: 978-84-9914-312-5
15,82 €

Asasinato no 
Consello Nacional
Xerais Rústica 
15,5 × 22 cm 376 páxinas

ISBN: 978-84-9914-171-8
18,62 €

Dime algo sucio
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-9914-060-5
15,82 €

Tres segundos de 
memoria
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-9782-487-3
15,82 €

O cidadán do mes
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 216 páxinas

ISBN: 978-84-9782-384-5
15,82 €

Baixo mínimos
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 216 páxinas

ISBN: 978-84-9782-167-4
15,82 €

Matarte lentamente
Na reunión de preferentistas o avogado explica aos afec-
tados que as participacións preferentes son emisións 
perpetuas cuxo problema é a falta de liquidez inmedia-
ta. Unha voz crebada interrompe desde a porta ao avo-
gado: «Aquí vai haber sangue». Información dosificada, 
economía expresiva, coidada estrutura de tramas e vidas 
que encaixan coma un puzzle son características desta 
novela impactante que presenta sen adobíos problemas 
claves do noso tempo. O gran embuste das preferentes 
entra na novela negra da man dun autor que xa abriu en 
obras anteriores (Dime algo sucio, Historias de Oregón 
e Todo OK) a liña de modernización radical deste xénero.
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 168 páxinas

ISBN: 978-84-9914-567-9
15,82 €

Diego Ameixeiras

Tres motivos para ler esta 
novela, a dicir do autor:

		 Porque pode ter interese para os 
afeccionados á literatura que non 
esquiva a actualidade e fala dos 
ángulos máis escuros do presente.

		 Porque está escrita dende a 
admiración polos vellos mestres do 
xénero negrocriminal, de Manchette a 
Rubem Fonseca.

		 Porque hai tempo que a novela negra 
galega goza dunha excelente saúde 
aínda que os seus autores non sexan 
nórdicos nin mediterráneos. 

150 aniversario da publicación de Cantares gallegos

Miro Villar e Xosé Cobas ofrecen un delicado 
traballo inspirado pola obra de Rosalía de Castro

A fantasma da casa da Matanza, poesía 
e misterio arredor da Negra sombra

Miro Villar (Cee, 
1965). Doutor en 
Teoría da Literatura e 
Literatura Comparada, 
profesor de lingua 
e literatura galegas, 
poeta, narrador 
e crítico literario 

recoñecido con numerosos premios, 
formou parte do Batallón Literario da 
Costa da Morte e como poeta publicou 
Ausencias pretéritas, 42 décimas de febre, 
Abecedario da desolación (premio Tívoli-
Europa 1998), Equinoccio de primavera, 
Gameleiros (co fotógrafo Manuel Álvarez) 
e As crebas. Tamén publicou literatura 
infanto-xuvenil, con O nariz de Fiz, A 
cobiza do verme Noel, Rebelión na charca e 
a serie Carlota, a marmota, Carlota e a bota 
perdida e Carlota e a gaivota patiamarela. 
Como narrador recibiu nos anos 1985 e 
1987 o premio Modesto R. Figueiredo, e a 
Curuxa Literaria do Museo do Humor de 
Fene. No eido do ensaio é autor de varias 
edicións críticas ou comentadas.

Xosé 
Cobas 
(Logrosa-
Negreira, 
1953) 
procede 
do mundo 

da pintura. Pero ademais do 
labor que desenvolve como 
deseñador gráfico, a partir de 
1988 centrou a súa actividade 
na ilustración de libros infantís 
e xuvenís. Ten arredor dun 
cento de libros ilustrados e foi 
seleccionado en exposicións 
de ilustración por Italia 
(Ilustrazione e Grafica), nas 
Bienais de Bratislava, feiras 
do Libro Infantil e Xuvenil de 
Boloña e neste ano representou 
España no Congreso 
Iberoamericano de Ilustración 
en Colombia. En Biblos 
ilustrou o pasado ano Paxaro de 
mar e vento de Tucho Calvo.

A fantasma da 
casa da Matanza
Biblos Cartonado 
21,5 × 23 26 páxinas

ISBN: 978-84-15086-42-2
16 €
15,20 € Prezo só 
para subscritores
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Tres motivos para ler esta novela, a 
dicir do autor:

		 Velaquí un xogo con forma de thriller. 
Correndo contra o reloxo por descubrir 
quen é realmente Adriano, andaremos 
unha viaxe vertixinosa pola sombra dun 
dos nomes máis salientables das nosas 
letras. 

		 A memoria da choiva, unha mensaxe 
oculta entre versos de sangue, amor e odio. 

		 Un xeito diferente de achegarnos a aquilo 
que de sempre foi noso, a nosa Cultura, 
pero sen esquecer a primeira máxima da 
novela: ante todo, o entretemento manda.

Manuel Darriba
O bosque é grande e 
profundo
Novela de múltiples rexistros –que vai do western apoca-
líptico ao relato de iniciación– e de cuestións definitivas, 
da man dun autor que concibe a literatura como labora-
torio de experimentación artística. O bosque, pensado 
como eido primario onde a natureza impón o seu poder, 
está a ser penetrado por hordas de refuxiados de gue-
rra que proceden da Cidade, trasunto de civilización se-
pultada baixo a barbarie. Dous irmáns-paradigma, Hans 
e Greta, encarnan de seu a aprendizaxe da crueldade e 
o asedio á inocencia. 
Xerais Rústica 14,5 × 22 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-9914-540-2
15,82 €

OUTROS TÍTULOS:

Meu pai vaite matar
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 304 páxinas

ISBN: 978-84-9914-300-2
17,10 €

2ª EDICIÓN
O Segredo da Pedra 
Figueira
Xerais Rústica 
13,5 × 21 cm 120 páxinas

ISBN: 978-84-9914-214-2
11,60 €

Mary Wollstonecraft 
Shelley e a súa 
criatura artificial
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 158 páxinas

ISBN: 978-84-9914-197-8
16,72 €

Anti natura
Xerais Rústica 
14,7 × 22 cm 136 páxinas

ISBN: 978-84-9782-889-5
15,30 €

Antígona. A 
cartuxeira. Neuras
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 212 páxinas

ISBN: 978-84-9865-105-8
15 €

5ª EDICIÓN
Amor de tango
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 192 páxinas

ISBN: 978-84-9782-593-1
15,82 €

Cólera
Xerais Rústica 
14,5 × 21,9 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-9782-612-9
14,60 €

Racionalismo 
político e literario
Xerais Rústica 
14,6 × 22 cm 96 páxinas

ISBN: 978-84-9782-117-9
12,15 €

Ten o seu punto a 
fresca rosa
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 296 páxinas

ISBN: 978-84-8302-533-8
15,82 €

O solpor da 
cupletista
Un relato intenso no que María 
Xosé Queizán aborda a vida da 
Bela Otero e cunha prosa directa 
mostra as debilidades e grande-
zas dunha personaxe real e da súa 
Belle Époque. A autora focaliza o 
seu oficio narrativo nun momen-
to final da vida de Carolina Otero e 
co recurso do flash back conduce 
pola infancia daquela nena de ex-
tracción moi humilde que co paso 
do tempo chegou a converterse 
nunha das artistas europeas máis 
famosas da época. Á novela curta, 
a autora engádelle nesta edición 
un ensaio de investigación baixo 
o título de Carolina Otero, a liber-
dade arrogante que reconstrúe o 
seu periplo vital.
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 120 páxinas

ISBN: 978-84-9914-568-6
15,82 €

Bernardino Graña
¡Medre o mar!
 Ambientada na guerra do 36, ¡Medre o mar! retrata a vida 
na vila de Cangas a través dos ollos dun neno orfo, tutela-
do estritamente pola súa tía e mais o seu avó. Apoucado, 
aplicado nos estudos e encargado de asistir nos oficios 
relixiosos, o rapaz descubrirá o cine da man do seu pícaro 
irmán menor, Milucho, quen goza da compañía de Serafín 
Graña, o poeta ladrón, e mesmo se lanzará a unha peculiar 
aventura que o levará a Vigo co Roñón, o fillo do xastre.
Morgante Rústica 13 × 21,5 cm 116 páxinas

ISBN: 978-84-15166-48-1
12 €

Xabier López
Cadeas
Historia de historias ateigada de personaxes «magnifica-
mente ben construídos, cruzada de referencias culturais 
e enraizada na tradición fabuladora da terra sobre a que 
escribe», segundo salientou o xurado do Premio Xerais 
de Novela 2013. A obra iníciase a partir da anécdota dun 
escritor que descobre na praia unha muller nova que le 
unha novela súa e ambos abren o camiño a un debate 
sobre a identidade do que é ou non unha novela. «Está 
formada por historias encadeadas –di sobre a obra Xa-
bier López López – aínda que en moitas delas o «elo» de 
enganche sexa falso ou só aparente, polo que podemos 
falar dunha novela «porosa» e, como tal, chea de pasadi-
zos, trampas e mesmo calellas sen saída». Todas as his-
torias teñen que ver, en certa maneira, coa idea de su-
bmisión/dominación: a dun escritor respecto aos seus 
lectores; a que sofren os namorados nas «moitas» va-
riantes de amor; a que agocha a tradición, a que implica 
a propia sociedade e os seus costumes; a inherente á vio-
lencia e ás diversas formas de racismo e colonialismo...
Xerais Rústica 14,5 × 22 cm 408 páxinas

ISBN: 978-84-9914-564-8
19 €

Ignacio Vidal Portabales
Dióxenes en Dolorida
Dióxenes en Dolorida, novela gañadora do XXX Premio 
Blanco Amor, narra as peripecias dun personaxe singular 
–misóxino e excesivo– que chega a unha cidade costei-
ra, Dolorida, tras un fracaso amoroso, fuxindo do recordo 
de Marta. Na vila, tres homes que pasan por momentos 
delicados das súas vidas deciden seguilo incondicional-
mente, asumindo o seu liderado natural. Todos adoitan 
frecuentar Praceres, un establecemento orixinal que ten 
especial interese para as mulleres de Dolorida. A novela, 
escrita cun estilo áxil e directo e co humor como elemen-
to destacado, ofrece unha visión desenfadada das rela-
cións de parella. Gañadora do Premio Blanco Amor de no-
vela 2012, a xuízo do xurado salienta «pola orixinalidade 
na construción do personaxe protagonista e pola recre-
ación dun ambiente que flutúa entre o real e o paródico». 
Xerais Rústica 14,5 × 22 cm 296 páxinas

ISBN: 978-84-9914-563-1
18,05 €

TÍTULO ANTERIOR

Os fillos do mar
Simón Varela é un mediocre arquitecto residen-
te en Vigo. Un día recibe unha chamada dunha 
señora da alta sociedade viguesa, Isabel Llobet, 
para que lle faga unha reforma nunha fonte da 
súa propiedade, nun pazo de Canido. Aos pou-
cos días de comezar a reforma, Simón atopa un 
cofre pechado. Simultaneamente, a señora, xa 
maior, morre en estrañas circunstancias. A par-
tir de aquí, o arquitecto vese involucrado nunha 
intrigante trama na que tamén parece estar en-
volta a familia da muller morta.
Xerais Rústica 14,5 × 22 cm 432 páxinas

ISBN: 978-84-9914-346-0
19,95 €

A memoria da choiva
Xosé Carneiro, coñecido psicanalista e polémico colaborador 
televisivo, aparece co peito aberto no seu piso da composte-
lá rúa República do Salvador. Dúas cousas chaman a atención 
do xornalista Aquiles Vega e da profesora Sofía Deneb: a vio-
lencia extrema do crime e esa estraña peza de ferro chanta-
da no corazón que non encaixa na escena. A de Carneiro é a 
primeira dunha cadea de mortes en serie, unha carreira con-
tra o reloxo na que Aquiles terá que comprender que está pa-
sando e cal é o papel que xoga nesta historia un dos nomes 
máis importantes da nosa literatura. Logo do éxito recibido 
pola súa primeira novela, Os fillos do mar, Pedro Feijoo ofre-
ce desta volta unha nova aventura chea de versos, de san-
gue, de amor e de odio.
Xerais Rústica 14,5 × 22 cm 472 páxinas

ISBN: 978-84-9914-570-9
20,90 €

PREMIO BLANCO AMOR 
DE NOVELA, 2012

PREMIO XERAIS DE 
NOVELA, 2013

Pedro Feijoo M.ª Xosé Queizán
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Ana Mª Galego Gen
Un bo día para 
pasear, Scott!
Dani relata, a través do seu 
diario, unha estadía no po-
bo leonés de Villablino. Ta-
mén vai contar todo o que 
se lle pasa pola cabeza, desde 
as súas dúbidas sobre a re-
produción dos pingüíns ata a 
morriña polos anos oitenta.
Toxosoutos Rústica 
15 × 20 cm 62 páxinas

ISBN. 978-84-15400-95-0
12 €

James Joyce
Ulises
Obra fundamental na historia da 
literatura. A novela desenvólvese 
durante un único día, o 16 de xuño 
de 1904, na cidade de Dublín. James 
Joyce (Dublín, 1882- Zürich, 1941) 
emprega a parodia, os xogos de pa-
labras e unha ampla gama de téc-
nicas narrativas cuxo conxunto foi 
considerado un fito e deu paso ao 
cambio da novela decimonónica ao 
modelo contemporáneo.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 1008 páxinas

ISBN: 978-84-9865-503-2
38 €

György Dragomán
O rei branco
Djata, un neno de once anos, vive só 
coa súa nai na Romanía dos anos 80. 
O seu pai foi internado nun campo 
de traballos forzados por opoñerse 
ao goberno. O neno vai medrando 
entre as pelexas, os xogos, a des-
cubertas da sexualidade, as desi-
lusións e o choque co mundo dos 
adultos, no contexto dun sistema 
totalitario que se esfarela. Tradu-
cido por Jairo Dorado Cadilla.
Rinoceronte Rústica 
13,5 × 21,5 cm 230 páxinas

ISBN: 978-84-92866-56-4
17,58 €

Alaa Al Aswany
O edificio Yacoubian
En pleno corazón do Cairo crúzan-
se acotío todo tipo de personaxes, 
coas súas debilidades e soños. Da 
man destes personaxes, Al Aswany 
ilustra a sociedade exipcia actual 
e aborda, cun ton despoxado de 
xuízos, asuntos tabú como a co-
rrupción política, o auxe do funda-
mentalismo relixioso e as desigual-
dades sociais. Traducido do árabe 
por Fátima Tourani.
Rinoceronte Rústica 
13,5 × 21,5 cm 230 páxinas

ISBN: 978-84-92866-58-8
17,58 €

Aleksandr Solzhenitsyn
Un día na vida de Iván 
Denísovich
Acusado de ser espía tras escapar 
do cativerio alemán durante a gue-
rra, Iván Denísovich é condenado a 
dez anos en Siberia. Aprenderá a ar-
te da supervivencia e dará teste-
muño de que nin a crueldade daque-
las condicións pode crebar a unha 
persoa honesta e espelida. Un clá-
sico do século XX polo que o seu au-
tor recibiu o Premio Nobel en 1970.
Rinoceronte Rústica 
13,5 × 21,5 cm 168 páxinas

ISBN: 978-84-92866-54-0
16,06 €

J. M. Coetzee
Verán
O protagonista é John Coetzee, un 
escritor que comparte co autor, pro-
cedencia, profesión, obras e Pre-
mio Nobel. Só que na ficción xa está 
morto. A través das conversas que 
mantén un biógrafo inglés, o rela-
to reconstrúe a vida do personaxe. 
As persoas que o coñeceron pintan 
un Coetzee zoupón con escasas ha-
bilidades sociais, nun fresco que se 
move entre o emotivo e o cómico.
Rinoceronte Rústica 
13,5 × 21,5 cm 292 páxinas

ISBN: 978-84-92866-52-6
17,58 €

A lúa da 
colleita
Agosto de 1992. Unha decisión pre-
cipitada, case inconsciente, leva 
á protagonista da novela a pasar 
as vacacións nun apartamento 
nunha praia da ría de Arousa. Ne-
cesita descansar pero vaise atopar 
con sombras e con estrañas reve-
lacións que a farán dubidar de si 
mesma e ata cuestionarse se to-
do o que a rodea é realidade ou 
pura ficción.
Galaxia Rústica 
14 × 21 cm 244 páxinas

ISBN: 978-84-9865-506-3 
18,05 €

O derradeiro 
libro de Emma 
Olsen
Afectada por unha enfermidade ter-
minal, a escritora Emma Olsen deci-
de empregar o pouco tempo que lle 
resta en escribir unha novela para re-
velarnos un segredo silenciado moito 
tempo. Para iso regresa a Faith, a pe-
quena cidade do Mid West americano 
na que naceu, un lugar no que semella 
non acontecer nada interesante nun-
ca, mais que garda, soterrado, un uni-
verso de mentiras e conflitos entre os 
seus poucos e singulares habitantes.
Galaxia Rústica 
14 × 21 cm 124 páxinas

ISBN: 978-84-9865-507-0
13 €

Xosé Enrique Acuña
O Café do Idioma
Atrapada por un difícil pasado 
e pola súa propia biografía, 
unha escritora está a días de 
entregar a súa primeira no-
vela. Idea o libro entre o futu-
ro, distintos e duros pasados, 
e coa vista posta nun presen-
te que semella non compren-
der nin administrar.
Fricción Rústica 
23,5 × 15 cm 167 páxinas

ISBN: 978-84-616-6102-2
17 €

Acordes 
náufragos
Libro de relatos harmonizados polo 
denominador común da traxedia dun 
naufraxio. Os máis son fantásticos, 
coma os que evocan lendas do río Li-
mia. Outros recrean feitos históricos, 
entre eles o afundimento do vapor 
Santa Isabel na ría de Arousa en 1921.
Galaxia Rústica 
14 × 21 cm 134 páxinas

ISBN: 978-84-9865-497-4
13 €

TÍTULO ANTERIOR

O gardián invisible
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 456 páxinas

ISBN: 978-84-9914-479-5
20,43 €

Legado nos 
ósos
Segundo volume da triloxía am-
bientada no val do Baztán e pro-
tagonizada pola inspectora Amaia 
Salazar, da Policía Foral de Nava-
rra. O xuízo contra o padrasto da 
moza Johana Márquez está a pi-
ques de comezar. De súpeto, o xuíz 
anuncia que debe cancelarse: o 
acusado acaba de suicidarse. Ante 
a expectación e o enfado que a no-
ticia provoca entre os asistentes, 
Amaia é reclamada pola policía: o 
acusado deixou unha nota suicida 
que contén unha inquietante men-
saxe dirixida á inspectora.
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 560 páxinas

ISBN: 978-84-9914-592-1
21,85 €

Dolores Redondo Meira 
(Donostia, 1969) estudou 
Dereito e Restauración e 
durante algúns anos dedicouse 
aos negocios. Comezou a 
escribir relatos curtos e contos 
infantís. Logo de publicar a súa 
primeira novela en 2009, catro 
anos despois acadou unha 
grande sona con O gardián 
invisible, obra editada en trece 
linguas que iniciou a triloxía 
do Baztán. Na actualidade 
reside na Ribera Navarra e 
dedícase a escribir.

O corazón da 
Branca de Neve
Novela policial e de suspense arredor das 
pescudas dun inspector, canso e sagaz, pa-
ra atopar unha bebé roubada a unha rapaza 
inmigrante. Unha historia na que prevale-
cen a intriga e a tensión narrativa ao lon-
go de 31 capítulos para poñer en solfa a ac-
ción das bandas criminais que fan negocio 
cos seres humanos.
Galaxia  Rústica 
14 × 21 cm  134 páxinas

ISBN: 978-84-9865-498-1
13 €

Tres motivos para ler esta novela, a dicir do autor:

		 Porque é 
trepidante, dende 
a primeira páxina 
convida a seguir 
lendo. É unha 
historia de intriga, 
cun inspector de 
policía cercano, 
real, deses que 
ven os partidos do 
Celta ou do Dépor 
no bar con nós 
mentres toma unha 
caña e se pregunta 
como é que pode 
haber xente tan 
mala solta pola rúa.

		 Porque trata un 
problema sempre 
de desgrazada 
actualidade: o 
roubo de bebés. 
Antes, tramas 
organizadas coa 
connivencia da 
igrexa, médicos e as 
autoridades; hoxe, 
mallando nas máis 
febles: as rapazas 
inmigrantes sen 
papeis.

		 Porque unha vez 
que coñezamos ao 
Inspector Hermida 
imos querer ler 
máis aventuras 
protagonizadas 
por el. Pola súa 
sagacidade mais 
tamén pola 
inxenuidade de 
quen cre que o 
mundo pode ser 
mellor se os malos 
rematan na cadea.

PREMIO DE 
NARRATIVA REPSOL 

2013

PREMIO GARCÍA 
BARROS

PREMIO DE 
NOVELA POR 

ENTREGAS 2013 DE 
LA VOZ DE GALICIA

Francisco Castro Anxos Sumai Dolores Redondo

Berta Dávila

Antón Riveiro Coello
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Christelle Vallat e Martina Peluso
As dúas casas de Alicia
Os pais de Alicia sepáranse. A nena procura o seu sitio nes-
ta nova situación. Será preciso dividir o seu amor entre o seu 
pai e a súa nai? Pouco a pouco, Alicia vai rematar por descu-
brir que é posible ser feliz nas súas dúas casas. A tradución ao 
galego é de Marica Campo.
Baía Cartonado 26 × 21 cm 28 páxinas

ISBN: 978-84-9995-067-9
12,50 €

Roxane Marie Galliez e Sandrine 
Lhomme
A Terra acatarrouse
A Terra acatarrouse porque os humanos non sempre se por-
taron ben coa natureza. Un rapaciño prometeuse que o seu 
oficio sería protexela e subiu ao cumio da montaña máis alta 
para espremer unha nube e demostrar que nunca é demasia-
do tarde para empezar de novo. Un texto que propón capturar 
o azul dos días grises, traducido ao galego por Marica Campo. 
Baía Cartonado 26 × 21 cm 28 páxinas

ISBN: 978-84-9995-068-6
12,50 €

Santiago Freire e Dani Padrón
Venres
Santiago Freire e Dani Padrón reinterpretan neste álbum ilus-
trado o clásico de Robinson Crusoe desde a perspectiva do na-
tivo Venres, considerado sempre un personaxe secundario, para 
contar unha historia de amizade e convivencia entre culturas 
distintas dirixida a lectores de todas as idades. 
Sushi Books Cartonado 21 × 29 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-15920-03-8
15,20 €
En castelán:

Viernes
ISBN: 978-84-15920-04-5

Armando Quintero e Marco Somá
Non fai falta a voz
Armando Quintero lembra neste álbum que non fai falta a voz 
para mostrar cariño ou dicir cousas bonitas (como quérote) e 
que o contacto físico como mostra de afecto é imprescindi-
ble para o desenvolvemento emocional dos pequenos. O ilus-
trador italiano humaniza aos animais protagonistas (cans, ga-
tos, galiñas, paxaros, vacas, ovellas, cabalos, lobos, tigres e 
elefantes) e preséntaos en situacións familiares distendidas 
e de xogo, onde se pode sentir identificado calquera pequeno. 
As xirafas teñen un papel especial nesta historia e así o adian-
ta a dedicatoria do escritor: «Ao meu avó do corazón que, en-
tre tantas cousas, un día me falou das xirafas».
OQO Cartonado 25 × 23 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-9871-469-2
12,90 €
En castelán:

No hace falta la voz
ISBN: 978-84-9871-470-8

Marisa Núñez e Helga Bansch
Cocorico
Adaptación libre dun conto tradicional birmano co que os máis 
pequenos aprenden a compartir, a cumprir as promesas e a 
escoitar os consellos daqueles que saben máis. O pitiño é o 
causante da furia do gato, ao non lle deixar ren da merenda. 
Menos mal que Mamá Galiña virá en auxilio do seu pequeno e 
Cocorico finalmente aprenderá unha valiosa lección. Velaquí 
un divertido conto de tres personaxes, para gozalo cos cinco 
sentidos, e que emocionará os máis pequeniños.
OQO Cartonado 25 × 23 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-9871-156-1
12,90 €
En castelán:

Cocorico
ISBN: 978-84-9871-157-8

Antonio Hidalgo
Renato
Renato ponse triste porque a súa cornamenta enrédase nas 
árbores do bosque e outros animais lle fan burla. Na procu-
ra dunha solución, sucederá algo que lle fará decartarse de 
que hai problemas que en realidade son insignificantes. Este 
álbum de Manuel Hidalgo, que chega agora nun formato re-
ducido e con páxinas de cartón duro para achegar a lectura 
aos máis pequenos, destaca pola tenrura dos personaxese e 
a sinxeleza do texto que mesmo desaparece nalgunhas páxi-
nas para que prevaleza a forza plástica e narrativa das ilus-
tracións, do mesmo autor.
Kalandraka Cartonado 20 × 20 cm 24 páxinas

ISBN: 978-84-8464-836-9
10 €
En castelán:

Renato
ISBN: 978-84-8464-846-8

En portugués:

Renato
ISBN: 978-989-749-008-8

Mis primeros libros
Para un bo desenvolvemento intelectual dos nenos e 
nenas e o seu achegamento á lectura, Hércules de Edi-
ciones propón comezar nos primeiros meses con libros 
de xoguete, feitos con materiais resistentes á auga e ao 
lixo. Deseñados con debuxos grandes e de cores vivas.
Hércules Páxinas de plástico
Pacote de seis libros

ISBN: 978-84-92715-70-1
11,50 €

+3
+3

+4

+4 +6
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Mariana Ruiz Johnson
Mamá
Poema para as nais que fala do amor. O texto compleménta-
se cunhas imaxes exuberantes en contidos e cores, nas que a 
natureza está presente do principio ao fin. Inspiración na arte 
popular latinoamericana. Traducido por Manuela Rodríguez.
Kalandraka  Cartonado 18,5 × 25,5 cm 32 páxinas

ISBN: 978-84-8464-841-3
En castelán:

Mamá
ISBN: 978-84-8464-828-4
15 €

Pat Hutchins
Boas noites, bufo!
Álbum de estrutura repetitiva e acumulativa destinado a pre-
-lectores e primeiros lectores. Ao longo do relato, outros ani-
mais vanse achegando ao protagonista e non o deixan durmir. 
Os animais emiten sons para que nenos e nenas vaian identi-
ficándoos e ao mesmo tempo familiarizándose coa fauna. A 
tradución é de Sandra e Óscar Senra Gómez.
Kalandraka  Cartonado 19,5 × 24 cm  36 páxinas

ISBN: 978-84-8464-825-3
En castelán:

¡Buenas noches búho!
ISBN: 978-84-92608-75-1
14 €
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Matilde María Varela Ben e 
Iratxe López de Munáin
Hércules pasea con 
Gloria Fuertes
Hércules descobre a Gloria Fuertes cando ela 
recita poemas coa súa voz rouca nun progra-
ma de televisión. Emocionado, convídaa a pa-
sear polos recordos da súa infancia e moci-
dade, cando –moi moderna– ía en bicicleta 
vestida con saia-pantalón e gravata. Gloria 
adora inventar e desinventar historias, facer 
disparatados xogos de palabras, crear per-
sonaxes estrafalarios e sentirse querida. ¡E 
mesmo se atreve a confesar as máis diver-
tidas trasnadas! 
Hércules Ediciones Rústica 
17 × 22 cm 32 páxinas

ISBN: 978-84-92715-67-1
9,20 €
En castelán:

Hércules pasea con Gloria 
Fuertes
ISBN: 978-84-92715-66-4

Tomás de Iriarte
O verme de seda e a 
araña
Hércules atopa unhas cuartillas de papel no in-
terior dunha casa en Tenerife e non pode evi-
tar a tentación de lelas. Así descobre a histo-
ria dun verme de seda e máis unha araña que 
traballan afanosamente nas súas tarefas. E, 
malia que a araña se burla do verme polo len-
to que é, el prosegue sen facerlle caso. Unha 
historia para aprender que a calidade dunha 
obra xúlgase polo resultado obtido e non po-
la présa coa que se fixo. A adaptación é de M.ª 
del Mar Fernández Vázquez e ilustracións de 
Jon González Arroyo.
Hércules Rústica 
17 × 22 cm 24 páxinas

ISBN: 978-84-92715-69-5
En castelán:

El gusano de seda y la araña
ISBN: 978-84-92715-68-8
7,20 €
Á venda só en pedido conxunto por impor-
te superior a 9 €

Roc Olivé

Dinosauros.
150 animais prehistóricos: de 
pequenos a grandes
Un libro que fala do fascinante mundo dos dinosauros. 
Amosa a gran variedade de tamaños que adquiriron es-
tes lendarios animais: algúns non eran máis grandes ca 
unha pomba, outros pola contra mesmo máis longos ca 
cinco autobuses postos un detrás do outro.
Baía Cartonado 29 × 23 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-9995-078-5
15,50 €

Bea e Silvia Gil
Sementes de papel
O bosque corre un grave perigo! Cegada polo seu dese-
xo de escribir unha fermosa historia, Eyla destruíu o seu 
equilibrio e está convertendo as árbores en papel que 
malgasta irresponsablemente. Naia, respondendo á cha-
mada desesperada dos habitantes do bosque, aproveita 
o seu enxeño e amor polas árbores para poñer en mar-
cha unha idea brillante e reparar o dano causado. O re-
sultado é unha fábula que convida a protexer os tesou-
ros vivos da Terra.
Baía Cartonado 23 × 27 cm 36 páxinas

ISBN: 978-84-9995-77-8
12,50 €

Érica Esmorís
O poder de Amabel
Todos os membros da familia de Amabel teñen 
superpoderes: unha forza descomunal, a ve-
locidade do raio, unha abraiante intelixencia 
ou mesmo a capacidade de facerse invisible. 
Pero Amabel aínda non sabe cal é a súa habi-
lidade extraordinaria. Para descubrilo, embar-
carase en aventuras ben peculiares.
Sushi Books Rústica 
13 × 20 cm 158 páxinas

ISBN: 978-84-15920-00-7
12 €
En castelán:

El poder de Amabel
ISBN: 978-84-15920-11-3

Títulos anteriores da Cociña Infantil e Familiar:

Peixes
En total, 20 propostas diferentes e sor-
prendentes coas que adentrarse de-
finitivamente nos recursos do mar.

ISBN: 978-84-938276-9-4
15,20 €

Pastas e Pizzas 
Todas as receitas están feitas con in-
gredientes sinxelos e técnicas de co-
ciña moi básicas que animarán os máis 
pequenos a participar. 

ISBN: 978-84-938276-5-6
15,20 €

Arroces
Opcións doces e salgadas explicadas 
paso a paso polos cociñeiros e acom-
pañadas de múltiples consellos.

ISBN: 978-84-938276-8-7
15,20 €

Sobremesas
Ensina a preparar flan de regaliz ao mi-
croondas, ensalada de froitas con ca-
misa de chocolates, entre outras moi-
tas divertidas opcións. Engade unha 
pequena historia do azucre e as súas 
variedades.

ISBN: 978-84-938276-4-9
15,20 €

Menús para festas
Divertidos e innovadores solucións sal-
gadas e doces para sorprender nunha 
festa, como canapés con forma de ca-
ras, un pastel de tortillas ou un pei-
xe de queixo. 

ISBN: 978-84-938276-6-3
15,20 €

Bocadillos e sándwiches
Vinte receitas variadas, desde un pan 
pizza ou un rolo de sándwich ata un 
cornete de pavo e verduras. Todas ela-
boradas con ingredientes sinxelos e 
técnicas de cociña moi básicas. 

ISBN: 978-84-938276-3-2
15,20 €

Cociña infantil e familiar

Carnes
Nenos e nenas poden aspirar a converterse nos auténticos 
chefs da casa e preparar pratos a base de hamburguesas, nu-
ggets, flamenquíns e faixiñas. Vinte receitas deliciosas, imaxi-
nativas e explicadas paso a paso por mestres da cociña. Xunto 
ás receitas, consellos e un artigo para aprender máis sobre os 
distintos tipos de carne, a ‘tenreira galega’ e as razas autóc-
tonas, entre outros temas.
Ouvirmos Cartonado 21 × 21 cm 56 páxinas

ISBN: 978-84-941053-1-9
15,20 €

Cociña infantil e familiar

Chocolates
Este é o libro que os pequenos amantes da cociña estaban 
agardando. Un volume dedicado completamente ao choco-
late con vinte receitas sinxelas e creativas que permitirá aos 
máis pequenos aprender a facer tortas, bombóns, ovos e ata 
chupa chups de chocolate de maneira fácil e divertida. O libro 
vai ademais acompañado de múltiples consellos e recomen-
dacións así como dun texto explicativo que descobre feitos 
sorprendentes arredor do universo do cacao.
Ouvirmos Cartonado 21 × 21 cm 56 páxinas

ISBN: 978-84-941053-2-6
15,20 €

Un agasallo divertido para 
experimentar coa cociña
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Antonio Manuel Fraga
Xildas
A vida transcorre allea á fantasía na vila ma-
riñeira de Sesgaña. Ata que un día Catuxa, 
unha rapaza fedella de nove anos, atopa ca-
sualmente o trasno Xildas. Xunto cos seus 
amigos Ulises e Uxía, e mesmo co seu inimi-
go Vicente, Catuxa argalla un plan para axudar 
a Xildas e buscarlle un novo fogar. Mentres, 
o antipático señor Samesuga pídelle explica-
cións á súa veciña Catuxa polas trasnadas que 
se suceden nos seus dominios.
Sushi Books Rústica 
13 × 20 cm 212 páxinas

ISBN: 978-84-15920-01-4
12 €
En castelán:
ISBN: 978-84-15920-13-7

+6

OUTROS TÍTULOS:

Inventario ilustrado de animais
Faktoría K Cartonado 
21,5 × 30 cm 80 páxinas

ISBN: 978-84-15250-34-0
15,20 €

En castelán:

Inventario ilustrado 
de animales
ISBN: 978-84-15250-33-3

Virginie Aladjidi e Emmanuelle 
Tchoukriel
Inventario ilustrado dos mares
Álbum de divulgación científica que reúne un cento de animais 
e plantas pertencentes á rica biodiversidade mariña, algúns 
dos cales están en perigo de extinción, como o peixe serra 
ou o atún vermello. Crustáceos, moluscos, peixes, mamífe-
ros e outras especies conforman esta guía sinxela e práctica 
que, sen ser exhaustiva nin técnica, é un interesante mate-
rial de aprendizaxe e de consulta arredor dun ecosistema do 
que aínda quedan milleiros de seres descoñecidos por incor-
porar ao Censo da Vida Mariña. Virginie Aladjidi identifica ca-
da un co seu nome común e científico, coa categoría que lle 
corresponde e cunha descrición. Emmanuelle Tchoukriel re-
preséntaos con ilustracións precisas e naturalistas feitas con 
rotring e tinta chinesa, e coloreadas con acuarela. O resulta-
do evoca os gravados dos antigos exploradores. 
Faktoría K Cartonado 21,5 × 30 cm 80 páxinas

ISBN: 978-84-15250-48-7
15,20 €
En castelán:

Inventario ilustrado de los mares
ISBN: 978-84-15250-47-0
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Marcos Calveiro
Todos somos
A nova da desaparición de 
Natalia, compañeira de cla-
se de Antón, correu como a 
pólvora por toda a praza da 
Bichoca. Desde ese momen-
to, a vida de todos os que a 
coñecían deu un xiro brusco e 
dramático e os pais de Antón 
xa non lle deixaban baixar o 
lixo á noitiña. Dous días des-
pois todos foron conscientes 
da brutal realidade e de que 
a cousa ía en serio.
Xerais Rústica 
13 × 21 cm 160 páxinas

ISBN: 978-84-9914-536-5
11,60 €

Ramón Caride
Endogamia 0.2
Como xa fixera en Exogamia 
0.3, Ramón Caride reúne re-
latos, non estritamente lite-
rarios, sobre problemas de-
cisivos para a humanidade 
ante os que ninguén pode 
quedar alleo: a violencia so-
bre as mulleres, a enerxía nu-
clear, a doenza do Alzhéimer 
e a investigación médico-far-
macéutica. Ilustrado por Ma-
nuel Busto.
Xerais Rústica 
13 × 21 cm 112 páxinas

ISBN: 978-84-9914-494-8
11,60 €

Manuel Lourenzo 
González
Flor de area
Destinada a ser a doce es-
posa dun persoeiro principal, 
a moza iraquí que protago-
niza esta historia atreveu-
se a rachar coa inercia para 
exercer de muller, de nai, de 
traballadora, de amante, de 
patriota, na cerna dunha so-
ciedade conservadora e bai-
xo a opresión da dominación 
estranxeira.
Xerais Rústica 
13 × 21 cm 304 páxinas

ISBN: 978-84-9914-493-1
11,60 €

Sabela González
As crónicas de 
Landereina. 
Bágoas de lúa
Durante corenta anos, Lan-
dereina sufriu baixo o poder 
de Wiasmau. O reino xa es-
tá recuperado, pero a histo-
ria está a piques de se repetir, 
a menos que alguén consiga 
destruír a poderosa Pedra de 
Lúa. Berenguela descubrirá 
que salvar o reino pode es-
tar nas súas mans.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 232 páxinas

ISBN: 978-84-9865-487-5
13 €

Jacqueline Kelly
A evolución de 
Calpurnia Tate
Unha nena que investigan-
do nos libros da biblioteca e 
facendo ensaios nun peque-
no laboratorio, achegarase á 
figura e aos descubrimentos 
revolucionarios de Darwin. 
Transcorre en 1899, época 
na que as nenas era educa-
das para ser señoritas de bo-
as maneiras. Traducido por 
Carlos Acevedo.
Faktoría K Rústica 
14 × 20,5 cm 304 páxinas

ISBN: 978-84-15250-45-6
17,10 €

Birgit Schlieper e 
Nina Stahl
Ás veces quero 
morrer coa risa 
Un rapaz de 16 anos, ao que 
lle diagnostican un cancro 
terminal, non é capaz de pen-
sar con claridade diante da 
tremenda realidade. Mais, 
coa aparición do amor, des-
cobre un posible sentido para 
o tempo que lle queda: quere 
pasalo con Helene.
Galaxia Rústica 
14 × 21 cm 184 páxinas

ISBN: 978-84-9865-475-2
11,50 €

Rosa Aneiros
Ámote Leo A. Destino 
Xalundes
Catro amigos e unha gran viaxe. Este era o 
plan de Leo ao rematar os estudos univer-
sitarios. En cambio, todo se esborralla uns 
meses antes de partir, cando os seus cole-
gas se botan atrás e Leo debe decidir se ta-
mén desiste ou marcha soa. A ansia por coñe-
cer mundo pode máis que todos os medos 
e comeza un periplo de seis meses cheo de 
aventuras. Lisboa, Barcelona, Granada, Ma-
rrakech, O Cairo e Istambul serán as primeiras 
escalas desta apaixonante viaxe persegui-
da por unha enigmática pintada que aparece 
nos lugares máis insospeitados: Ámote Leo 
A. Quen estará detrás da misteriosa mensa-
xe? Rosa Aneiros inicia así unha engaiolan-
te triloxía na que Leo descubrirá que ae as 
cousas non sempre son como as soñamos: 
ás veces son moito mellores.
Xerais Rústica 
14 × 21,5 cm 312 páxinas

ISBN: 978-84-9914-558-7
14 €

Mark Haddon
O curioso incidente 
do can á media noite
Christopher Boone ten quince anos, é 
un experto en ciencias e matemáticas. 
Pero ten dificultades para relacionarse 
con outras persoas. Unha noite atopa o 
can da veciña, atravesado por unha forca 
de xardín, e decide comezar unha inves-
tigación para descubrir o asasino. Men-
tres leva a cabo as súas pescudas cues-
tionará a lóxica do mundo que o rodea e 
desvelará certos misterios que van al-
terar a súa vida metódica e ordenada.
Sushi Books Rústica 
13,5 × 21 cm 284 páxinas

ISBN: 978-84-15920-12-0
17,57 €

María Inés Falconi
Caídos do mapa 1. 
O comezo
Serie que colleitou un enorme éxito na 
Arxentina nos últimos quince anos. Gra-
ciela, Paula, Fabián e Fede vivirán amo-
res, desencontros, cambios e viaxes de-
lirantes. Neste volume os catro foxen da 
aula de Xeografía e agóchanse no soto da 
escola. Un bo plan se non fose porque os 
sorprendeu Miriam, a acusona da clase. 
Así comeza a serie Caídos do mapa, que 
narrará as aventuras destes catro ami-
gos no seu paso do colexio ao instituto. 
Sushi Books Rústica 
13,5 × 21 cm 136 páxinas

ISBN: 978-84-15920-07-6
15 €

María Inés Falconi
Caídos do mapa 2. 
Cun pé no autobús
Paula, Graciela, Fabián e Fede prepa-
ran con emoción a viaxe de fin de cur-
so longamente agardada. Máis chega-
do o momento ven con horror que os 
acompañará a profesora máis repelen-
te do colexio. 
Sushi Books Rústica 
13,5 × 21 cm 188 páxinas

ISBN: 978-84-15920-08-3
15 €

Antonio Manuel Fraga

O Castañeiro de Abril
Unha historia de superación e reivindicación das cousas miúdas. 
Buto, o zapateiro, conta a historia do seu amigo Baltasar, un 
rapaz de once anos, cego de nacemento e orfo de nai, que vi-
ve coas súas tías Olegaria e Berenguela, dúas xemelgas moi 
antipáticas e un pouco malvadas. Acompañado do seu can, 
Barriga Branca, Baltasar vende na praza dos Zoqueiros solda-
diños e bailarinas de madeira, labrados coa súa navalla, coa 
intención de xuntar cartos para reunirse co seu pai. A apari-
ción na praza do Castañeiro de Abril provocará un xiro na súa 
vida. Ilustrado por Antonio Seijas.
Xerais Rústica 
13,5 × 19 cm 160 páxinas

ISBN: 978-84-9914-574-7
12,50 €

Xabier P. DoCampo

A illa de todas as illas
Xabier P. DoCampo rende nestas páxinas o seu persoal tributo 
aos libros de aventuras de todos os tempos que se desenvol-
ven en illas desertas ou aparentemente deshabitadas. Narra 
así o periplo de tres rapaces nunha illa sen xente á que todos 
chaman Navalleira, plagada de brétemas e espíritos. Como di 
no epílogo, homenaxea deste xeito todos aqueles libros aos 
que ten entregadas moitas horas de lectura «cando llelas tiña 
prometidas ao sono ou ao estudo». O texto está magnifica-
mente ilustrado por Xosé Cobas.
Xerais Rústica 
14 × 21,5 cm 168 páxinas

ISBN: 978-84-9914-591-4
15,20 €

Manuel O´Rivas

O raposo e a mestra
Ao ver como o Sol pousaba a súa luz ao despedirse do día e 
afundirse no mar, o raposo Pindo acadou o poder de hipnoti-
zar a calquera cos seus ollos de lanterna. Pero iso non é to-
do: tamén é quen de saber as falas de todos os animais e as 
persoas. Un día, un mariñeiro contoulle que unha nova mes-
tra fora para a escola de Val de Mil. Unha linda moza que ía en 
bicicleta ... Un novo texto do xenial escritor, con ilustracións 
de Jacobo Fernández Serrano.
Xerais Rústica 
13 × 20 cm 96 páxinas

ISBN: 978-84-9914-576-1
10 €

PREMIO NEWBERY 
HONOR 2010

BANK STREET-JOSETTE 
FRANK AWARD 2010
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Olalla Cociña
Ningún precipicio
Ildefonso Rodríguez asevera no 
prólogo que neste libro atopa-
remos «Escenas realistas, vistas 
muy de cerca, y por ello, casi ve-
rificables. Pero, al mismo tiempo, 
cargadas con la vibración de una 
extraña ritualidad.».
Toxosoutos Rústica 
15 × 20 cm 78 páxinas

ISBN: 978-84-15400-93-6
12 €

Daniel Salgado
Dos tempos 
sombrizos
Libro de poemas sobre o me-
do. O autor quere construír 
un refuxio contra a barbarie 
e o cinismo como ética xe-
ral da época.
Xerais Rústica 
14,5 × 22,5 cm 72 páxinas

ISBN: 978-84-9914-598-3
12,50 €

Xesús Rábade Paredes
Sobre ruínas
O poeta, narrador, ensaísta e tradutor Xesús Rába-
de (Seixas-Cospeito-Lugo, 1949) achega neste li-
bro unha manda de poemas para o combate, nun 
tempo de vencidos e derrotas. «Estes novos ver-
sos son –a dicir da editorial– un berro para espelir 
aos rendidos; tamén un laio contra a desolación. 
Álzase neles a voz contra os malditos, os ruíns e 
os mercenarios». Con limiar de María do Cebreiro.
Alvarellos Rústica 
14 × 21 cm 108 páxinas

ISBN: 978-84-89323-50-6
11 €

Xavier Seoane
Espiral de sombras
Espiral de sombras explora a luz e a escuridade 
dunha utopía incumprida. «Coa paixón e co ritmo 
como armas e cunha vigorosa imaxinaría, este li-
bro é unha navegación por territorios espaciais e 
humanos, paisaxes e memorias, tanto materiais 
como inmateriais», segundo a presentación que 
del fai a editora. «Unha viaxe, tamén, –engade– 
por unha civilización atlántica que abala entre a 
liberdade e a dependencia, a esperanza eo es-
quecemento, a aculturación e a identidade». O 
poemario está estruturado en tres partes: Co-
razón de maiola, Pan de raposo e Pedra da serpe. 
Faktoría K Rústica 
14,5 × 21,5 cm 152 páxinas

ISBN: 978-84-15250-56-2
13 €

Jane Danko
De amor y vida 
De amor e vida 
Of love and life
Edición trilingüe en castelán, ga-
lego e inglés, que reproduce en 
cor os gravados da edición orixi-
nal. Esta nova inclúe a tradución 
ao castelán dos poemas feita po-
la propia Jane Danko.
S. C. Valle-Inclán Rústica 
17 × 24 cm 134 páxinas

ISBN: 978-84-92597-27-7
16 €

Jane Danko

De amor e vida/ Of love and life
Edición con gravados orixinais e poemas en galego e inglés de Jane 
Danko, artista plástica e poeta nacida en Texas e afincada en Cedeira 
desde o ano 2000. O libro foi encadernado no obradoiro cedeirés de An-
drés Urruttia e a tirada consta de 20 exemplares e dúas probas de artis-
ta. Jane Danko estampou os gravados no seu obradoiro e Vicente Ara-
guas fixo a tradución ao galego dos poemas. Estos están agrupados en 
tres partes: a primeira xira arredor de Cedeira, a segunda contempla os 
enigmas que fascinan á poeta e a terceira está dedicada a Texas, terra 
natal. O gravados foron feitos con técnicas de augaforte, augatinta, xi-
lografía, linografía, carborundo e punta seca.
Papel Guarro Súper Alfa Encadernación en pel 28 × 26 cm

ISBN: 84-95289-79-2
1.200 €

Fran Peleteiro
Os Clocló. A arte 
de vivir pola cara
Comedia para rir. Clodomira, 
Clotario, Clodoteo, Mari Clo 
e Acisclo non son artistas de 
circo, son simplemente unha 
familia de hoxe en día que in-
tenta sobrevivir. O actor e 
creador escénico vigués Fran 
Peleteiro propón un reperto-
rio de estafas e calotes que 
os levará ás situacións máis 
hilarantes e rocambolescas, 
elevando por momentos es-
te modus operandi á cate-
goría de arte.
Morgante Rústica 
13 × 21,5 cm 88 páxinas 

ISBN: 978-84-15166-50-4
12 €

Varios Autores
VII Premio Diario 
Cultural de Teatro 
Radiofónico 2013
Volume que recolle #Cho-
vencartos de Eva F. Ferrei-
ra (Premio do Xurado), peza 
que recrea un mundo radio-
fónico inspirado quizais en A 
guerra dos mundos, de Or-
son Welles; O demo nunca 
dorme, de Jesús Lista (Pre-
mio da Audiencia), un texto 
máis costumista, enraizado 
coas lendas do mar, e as dúas 
obras que quedaron finalis-
tas nesta edición: Despois 
do sinal, de Marián Bañobre 
e Santiago Cortegoso, e Sui-
te en tres movementos para 
unha época de carraxe, de Ir-
ma Amado. 
Xerais Rústica 
13 × 21 cm 72 páxinas

ISBN: 978-84-9914-566-2
15,55 €

Marcos Abalde 
Covelo
A cegueira
A cegueira é unha reflexión 
sobre a banalidade do mal. 
Os seus personaxes partici-
pan nunha cerimonia do ho-
rror. O Rei Nu atravesa Pa-
lestina e vaise afundindo na 
historia de humillacións dun 
pobo que está a ser exter-
minado. Marta e María non 
deixan de cavar. O Padre de-
creta o vómito sobre a car-
ne humana excentaria. Xudas 
e Barrabás odian os seus pa-
peis e, mesmo así, expanden 
a amnesia do cancro. Neste 
territorio devastado, a xes-
tión da barbarie tórnase unha 
norma sagrada.
Xerais e Agadic Rústica 
13 × 21 cm 56 páxinas

ISBN: 978-84-9914-571-6
12,90 €

Isóbaras
En Isóbaras circulan pola rúa dunha cidade baixo cero un car-
niceiro arrepentido de matar ao porco que leva nas costas, 
unha meteoróloga perita na nebulosidade variable das perso-
as, un chef desposuído das súas estrelas Michelin, un parado 
futboladicto, unha obreira da Citroën experta na Bolsa, un in-
formático applemaníaco con ansia de corpos, unha vella ha-
bitante de caixeiros automáticos con visión de futuro e unha 
inmigrante centroamericana que perdeu ao vello do que coi-
daba. De repente cae un raio de sol contra unha tapia e todos 
aparcan os seus problemas para deixarse quentar un anaco 
que se prolonga máis do esperado, mentres soan estrondos 
de explosións ao lonxe. Son oito personaxes diversos baixo a 
mesma presión social e atmosférica. Isóbaras é un mapa de 
sol e sombras do noso tempo.
Xerais e Agadic Rústica 13 × 21 cm 88 páxinas

ISBN: 978-84-9914-572-3
12,90 €

O refugallo
Isolda ten un libro de viaxes; Hipatia, un 
telescopio; Borboronte, unha tartaruga 
e Lustucrú, unha pata de pau. Os catro 
viven do que ninguén quere, do refuga-
llo, e xogan xuntos a crear un mundo 
novo a partir do mundo vello e roto da 
súa contorna, porque son nenas e nenos, 
e saben ver as cousas doutra maneira. O 
refugallo trata sobre a capacidade de fa-
bulación que permite transformar a re-
alidade, recreala e reinventala, coma o 
mesmo teatro, que lle dá vida a obxec-
tos e personaxes que ata o momento da 
representación non existían para o públi-
co. Unha bonita mensaxe.
Xerais e Agadic Rústica 
14,5 × 22 cm 80 páxinas

ISBN: 978-84-9914-573-0
15 €

Tres motivos para ler esta obra de teatro a dicir da súa autora:

		 É unha obra de 
teatro e o teatro é 
puro xogo, co que 
nos gusta xogar. Fala 
da capacidade que 
temos para atopar 
solucións, para non 
rendernos nunca e 
non deixarnos levar 
pola desesperanza.

		 Fainos ver o mundo 
con outros ollos e así 
podemos descubrir a 
maxia dos obxectos 
que están ao noso 
redor e darlles novas 
oportunidades, novas 
vidas.

		 Co refugallo, botando 
man da imaxinación, 
podemos construír 
unha realidade feita á 
nosa medida, teñamos 
a idade que teñamos, 
busquemos o que 
busquemos, soñemos 
o que soñemos.

Exposición 
de gravados do 
libro na Libraría 

Biblos de Betanzos 
(Rúa Santiago, 4) 
entre o 4 e o 22 de 

decembro

Paula Carballeira Gustavo Pernas Cora 
PREMIO ÁLVARO 
CUNQUEIRO 2012

PREMIO MANUEL 
MARÍA 2011

PREMIO ÁLVARO 
CUNQUEIRO 2011
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Biblos Rústica 
13,5 × 22 cm 100 páxinas

ISBN: 978-84-15086-41-3
19,90 €
18,91 € prezo só 
para subscritoras/es

No libro Betanzos, magic town. Análise de validez 
do test Betanzos nas eleccións autonómicas de Ga-
licia editado por Biblos, a xornalista Carmen Cote-
lo explícanos de modo ameno tanto a historia das 
middle town ou cidades media que poden ofre-
cer información precisa sobre as votacións de to-
da unha nación, como a aplicación nas eleccións 
españolas e galegas dos métodos de prospección 
do voto derivadas dese tipo de medicións. A outra 
parte do tema, a constatación científica de que al-
gunhas mesas electorais de Betanzos representan 
con exactitude a media do votante galego, corre a 
cargo de Salvador Naya como coautor do volume, 
achegando as gráficas e táboas precisas. 

Sabido é que Galicia é máxica. Máxica de meigas. 
Pero neste libro proponse outro tipo de maxia: a 
que se demostra coa ciencia estatística. Deste xeito 
converte unha cidade senlleira coma Betanzos nun 
espello da película Magic Town, con James Stewart 

e Jane Wyman de protagonistas. Eleccións, enqui-
sas, proxeccións de voto… e Manuel Fraga pedindo 
o «test de Betanzos». Aquí non hai ficción. Este é 
un libro de ensaio, moi documentado e con ben de 
testemuños de quen sabe do tema. Conxuga o en-
tretemento dunha lectura amena co intento de ser 
«unha achega necesaria para os estudos de ma-
rkéting e comunicación política», como di Xosé Luís 
Barreiro Rivas no prólogo. Segundo el mesmo di, 
a obra «constitúe un aporte esencial aos estudos 
electorais, que nos axuda a coñecer o desenvolve-
mento da Transición e a formación da nosa cultu-
ra democrática entendida nos máis amplos senti-
dos políticos e experimentais».

A parte de ficción achégaa o DVD que acompaña o 
libro con este clásico de Hollywood dirixido por Wi-
lliam A. Wellman, na versión en castelán. Tómese 
como unha contribución dende Galicia ao Ano In-
ternacional da Estatística.

Que ten Betanzos para que políticos de 
diferentes tendencias atribúan aos seus 

votantes a categoría de pitonisos dos 
resultados de todo o país? Por que xa en 

xuño de 1987 se falaba nun artigo publicado 
en «La Voz de Galicia» do «test» Betanzos? 

Agora podemos coñecer as anécdotas e a 
historia dun fenómeno estudado en medio 
mundo –do que foi pioneiro o matrimonio 

de sociólogos norteamericanos Robert 
Lynd Staughton e Helen Lynd Merrell– e 

constatar, grazas ao rigor estatístico, como en 
Betanzos se dan as mesmas circunstancias 

que inspiraron a película «Magic town» de 
finais dos anos corenta.

A edición inclúe o DVD da película protagonizada 
por James Stewart e Jane Wyman en 1947

Betanzos, magic town, o libro que conta a 
historia e certifica a realidade dunha cidade 
que representa o voto galego

François Rivière
Morte no Nilo
A coñecida obra da novelista inglesa Agatha 
Christie en adaptación de François Rivière e 
Solidor (pseudónimo de Jean Francçois Miniac), 
responsables do guión e os debuxos, respecti-
vamente. O enfoque elixido por ambos os dous 
destaca pola súa minuciosidade e rigor. 
El Patito Editorial Cartonado 
17 × 24 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-938104-5-0
13 €
En castelán:

Muerte en el Nilo
ISBN: 978-84-938104-4-3

Alain Paillou
Os catro grandes
Alain Paillou adapta a novela escrita por Agatha 
Christie en 1927. Coa axuda do seu vello amigo 
o capitán Hastings, o detective Hércules Poi-
rot enfróntase a unha poderosa banda inter-
nacional de criminais que pretende dobregar 
o mundo. Paillou, responsable do guión e dos 
debuxos, resolve atinadamente a diversidade 
de localizacións e saltos temporais da histo-
ria e mantén o suspense ata chegar ás páxi-
nas finais do álbum. 
El Patito Editorial Cartonado 
17 × 24 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-938104-7-4
13 €
En castelán:

Los cuatro grandes
ISBN: 978-84-938104-6-7

Gemma Sesar
Vida de nai
Velaquí a historia dunha nai 
con dous fillos pequenos e 
unha empresa que tenta so-
brepoñerse á crise. O talen-
to artístico de Ramón Mar-
cos, cos debuxos, e de Jorge 
Castelli, coa cor, apuntalan 
unha historia cuxa forza ra-
dica na mirada —tenra ás ve-
ces, e crúa todas as demais— 
da protagonista.
El Patito Ed. Cartonado 
17 × 24 cm 72 páxinas 

ISBN: 978-84-941109-8-6
17,10 €
En castelán:

Vida de madre
ISBN: 978-84-941109-7-9

Ramón Marcos e 
Jorge Castelli
Silvana, a filla 
do explorador. 
Operación Mascota.
Silvana e a súa amiga Miran-
da acompañarán ao pai da 
primeira a unha viaxe á sel-
va de Santaflorida, un peque-
no país situado entre Brasil e 
Arxentina.
El Patito Ed. Rústica 
17 × 24 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-941109-5-5
14 €
En castelán:

Silvana, la hija 
del explorador. 
Operación Mascota. 
ISBN: 978-84-941109-4-8

Jano
Operario
Jano, un clásico do panora-
ma da BD underground ga-
lega, toma terra no catálo-
go de Demo Editorial cunha 
obra cargada de ironía e sen-
tido crítico. Un álbum que te-
maticamente conecta á per-
fección co panorama social 
e económico dos séculos XX 
e XXI, caricaturizando dra-
maticamente a frialdade dun 
modelo de sistema capitalis-
ta que anula a individualida-
de do ser. 
Demo Rústica 
14 × 21 cm 52 páxinas b/n

ISBN: 978-84-940349-6-1
10 €

Carlos Giménez
36-39 Malos 
tempos
Crónica da posguerra es-
pañola contada e debuxa-
da por Carlos Giménez (Ma-
drid, 1941) desde o seu propio 
testemuño como protago-
nista. Valéndose dun debu-
xo eficaz, o autor aborda o 
medo, a fame, a crueldade 
dos bombardeos e das mor-
tes irracionais, pero tamén o 
pulo da vida cotián máis aló 
das fondas feridas. En bran-
co e negro.
El Patito Ed. Cartonado 
21 × 29,5 cm 240 páxinas

ISBN: 978-84-941109-0-0
28,50 €

En portugués:

Astérix entre Os Pictos
ASA Capa mole 
22,5  29,5 cm 48 páxinas

ISBN: 978-989-23-2419-7
13,90 €

René Goscinny, Albert Uderzo, 
Jean-Yves Ferri e Didier Conrad

Astérix e os Pictos
O debuxante Didier Conrad e o guionista Jean-Yves Fe-
rri (antigo colaborador de Uderzo) son os responsa-
bles de Astérix e os Pictos, a aventura escocesa dos 
galos que aparece publicada simultaneamente en 
quince países e 22 idiomas. Este álbum fai o número 
35 dunha das coleccións que conta con máis adeptos 
polo mundo adiante. Promete unha viaxe épica a Ca-
ledonia, unha terra rica en tradicións, e a descuberta 
dun pobo cuxas diferenzas culturais deron xogo para 
memorables gags e xogos de palabras. A tradución ao 
galego é de Xavier Senín e Isabel Soto.
Xerais Cartonado 
22,5 × 29,5 cm 48 páxinas

ISBN: 978-84-9914-534-1
12,90 €

Para entusiastas 
de Agatha Christie Volve Astérix

Carmen Cotelo. Xornalis-
ta. Nacida en Ames aínda 
que afincada dende sem-
pre en Santiago, é licen-
ciada en Ciencias da In-
formación, funcionaria 
de carreira e Máster en 
Ciencias Documentais no 
Contorno Dixital. Exerceu 
coma xornalista en varios 
medios de comunicación 
antes de incorporarse co-
mo funcionaria de carrei-
ra á Xunta de Galicia, on-
de traballa actualmente.

Salvador Naya. Nado en 
Bregua (Culleredo), aínda 
que betanceiro de ado-
pción. Profesor de Esta-
tística da Universidade da 
Coruña coa acreditación 
nacional de catedrático de 
Estatística e Investigación 
Operativa. Autor de libros 
e máis de cincuenta publi-
cacións sobre estatística 
aplicada. Membro electo 
do International Statisti-
cal Institute.

Presentación na libraría Biblos en Betanzos
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Erótica medieval 
galaica
Estudo integral que aborda –desde os estudos feministas, de 
historia da sexualidade, do dereito, das mentalidades e do cor-
po– a intrahistoria medieval e desvela a través de textos le-
xislativos e literarios os códigos eróticos como unha formu-
lación particular do código erótico Occidental. 
Toxosoutos Rústica 13 × 20 cm 164 páxinas

ISBN: 978-84-15400-91-2
13 €

Montserrat Castro 
Rodríguez, Xesús 
Rodríguez e Mª Elena 
Zapico (Coord.)
Materiais 
didácticos e 
experiencias 
educativas dende a 
práctica docente
Toxosoutos Rústica 
15 × 21 cm 436 páxinas

ISBN: 978-84-15400-79-0
19 €

Narciso Luaces Pardo
Traballo, oficios e 
crenzas populares 
dos nosos antergos
O autor e a súa dona Hermi-
nia Cobelo, que rexentan o 
Museo Etnográfico de Mei-
xido, recibiron este ano o 5.º 
Premio á Colaboración Ne-
cesaria coa Cultura. 
Toxosoutos Rústica 
15 × 21 cm 114 páxinas

ISBN: 978-84-15400-96-7
13 €

José Rafael Moneo 
Vallés
Rafael Moneo.
Una reflexión teórica des-
de la profesión. Materiales 
de archivo (1961-2013)
Volume que recolle os con-
tidos presentes na exposi-
ción retrospectiva na sede 
da Fundación Barrié.
Fundación Barrié Rústica 
23 × 27 cm 248 páxinas
ISBN: 978-84-9752-090-4
23,75 €

VV AA 
Seoane e a 
vangarda: Os seus 
mestres, os seus 
amigos
Catálogo da exposición que 
reuniu obras que axudan a 
contextualizar o universo 
creador de Seoane. Edición 
de 2003.
Fund. Luís Seoane Rústica 
106 páxinas
ISBN: 978-84-607-7592-8
15 €

Itinerario do 
trazo. Debuxo e 
ilustración de Luis 
Seoane
A mostra a que fai referen-
cia este catálogo é unha re-
trospectiva sobre a obra en 
debuxo do artista. Edición bi-
lingüe en galego e castelán, 
de 2007.
Fund. Luís Seoane Rústica 
418 páxinas

ISBN: 84-611-6245-1
25 €

Alexandra Pereira 
Romero

El mundo de 
Lovely Pepa
A través do seu exitoso blog 
«Lovely Pepa», a autora le-
va varios anos amosando as 
tendencias de moda, os esti-
lismos que loce, as súas via-
xes, os seus compromisos 
profesionais e o seu vertixi-
noso día a día. Estas páxinas 
botan unha ollada máis inti-
mista e profunda á realidade 
persoal desta blogueira de 
éxito internacional. Desve-
lan os seus principios de mo-
da, beleza ou alimentación, e 
os trucos e consellos para lu-
cir sempre unha imaxe impe-
cable. Rematan por analizar o 
fenómeno dos «blogs de mo-
da» dende a experiencia per-
soal da autora. En castelán.
Hércules Rústica 
16 × 24 cm 192 páxinas

ISBN: 978-84-92715-65-7
22,90 €

Beatriz Cancela 
Montes e Alberto 
Cancela Montes
La saga 
Courtier en 
Galicia
Ensaio que afonda na apor-
tación dos músicos da fami-
lia Courtier á modernización 
e popularización da música 
do seu tempo. Este traballo, 
documentado e ilustrado, foi 
recoñecido co 2º Premio de 
Investigación Histórica Do-
mingo Fontán que promove a 
Real Sociedad Económica de 
Amigos del País en Santiago 
de Compsotela. En castelán
Alvarellos Rústica 
13 × 23 cm 224 páxinas

ISBN: 978-84-89323-49-0
15 €

Galicia, unha poboación 
avellentada
Síntese xeral do proceso de avellentamento demográfico de 
Galicia ao longo da súa historia máis recente. O autor anali-
za os cambios na poboación galega e as previsións de que os 
problemas relacionados cunha estrutura poboacional moi en-
vellecida no farán outra cousa máis que agravarse.
USC Rústica 12 × 18,5 cm 216 páxinas

ISBN: 978-84-15876-02-1
10 €

Diáspora : 
10 artistas 
galegos no exilio 
latinoamericano 
1930-1970
Estrutúrase a partir da evolu-
ción estética e intelectual de 
dez artistas no exilio latinoa-
mericano. Edición bilingüe en 
galego e castelán, de 2005.
Fund. Luís Seoane Rústica 
222 páxinas

ISBN: 978-84-609-5108-7 
25 €

Suso de Toro
Inmateriais
Trinta narracións de vidas 
de galegos e galegas que 
influíron decisivamente no 
devir colectivo nun «acto de 
rebelión contra a historia que 
nos contaron, contra o que 
nos dixeron que eramos e o 
que podiamos ser».
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 144 páxinas

ISBN: 978-84-9914-502-0
16,15 €

Xosé Álvarez Castro
Pontevedra nos 
anos do medo
Céntrase na represión levada 
a cabo na comarca de Pon-
tevedra tras o golpe militar 
de xullo de 1936. O enfoque 
divulgativo desta obra com-
bínase cun tratamento sis-
temático e global do tema.
Xerais Rústica 
14,5 × 22 cm 344 páxinas

ISBN: 978-84-9914-535-8
19 €

Para que nos serve 
Galiza?
O politólogo Xaime Subiela pregúntase se serve para algo o 
galeguismo e se ten sentido a nación galega na «sociedade-
-rede» A resposta que dá nestas páxinas vén dicir que depen-
de da proposta de Galiza que se formule e de que a cidadanía 
queira facela súa. Para iso suxire «repensar» o país como iden-
tidade-proxecto para hoxe en día. 
Galaxia Rústica 13,5 × 21 cm 200 páxinas

ISBN: 978-84-9865-502-5
18,91 €

Historia de Galicia
Volume cunha clara intención divulgativa que recolle e sinte-
tiza as achegas proporcionadas polo conxunto de historiado-
res que ofrecen unha imaxe coherente de Galicia como país. 
A obra pretende ser un elemento útil na construción da co-
munidade de convivencia que é a nación galega.
Xerais Rústica 17 × 24 cm 304 páxinas

ISBN: 978-84-9914-532-7
20,90 €

PREMIO RAMÓN 
PIÑEIRO

VII PREMIO DE 
HISTORIA MEDIEVAL 

DE GALIZA E 
PORTUGAL

Anselmo López Carreira Xaime Subiela Olga Novo Julio Hernández Borge
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Manuel Gago

Vento e chuvia
Manuel Gago imaxina os soños, as lendas e os mitos da Ida-
de do Ferro, como un reporteiro de viaxes que leva a súa gra-
vadora ao interior destas cabanas castrexas. Un minucioso 
traballo de documentación histórica foi o paso previo para 
deixar voar a imaxinación e entrar nun universo cultural míti-
co no que se recuperan centos de nomes de persoas, cidades 
e seres da Galicia previa á invasión romana, algúns deles des-
coñecidos polo gran público. As ilustracións de Manel Cráneo 
recrean este mundo con formas e cores poderosas que invi-
tan a viaxar no tempo.
Xerais Cartonado 20,5 × 27 cm 152 páxians

ISBN: 978-84-9914-575-4
22,80 €

Calendario 2014 
Ruth Matilda Anderson
Calendario fotográfico de parede con 13 imaxes to-
madas pola fotógrafa estadounidense Ruth Matil-
da Anderson e con prólogo de Manuel Rivas. Inclúe 
festivos, fases da lúa e textos dos diarios de viaxe 
da propia Ruth Matilda e do seu pai Alfred Theodore 
Anderson, grazas aos que é posible recuperar a me-
moria das xentes que habitaron Galicia nos anos vin-
te do pasado século. A fotógrafa estadounidense 
Ruth Matilda Anderson desembarcou no porto de 
Vigo na mañá do 7 de agosto de 1924 acompañada 
do seu pai. Ata o 28 de agosto de 1925 cumpriu coa 
misión encargada por Archer Milton Huntington, 
fundador da Hispanic Society of America, de foto-
grafar a vida, os costumes, as persoas e as paisaxes 
de toda Galicia. O 14 de novembro de 1925 volveu a 
Galicia, nesta ocasión acompañada pola tamén fo-
tógrafa Frances Spalding, para rematar o traballo 
que lle quedara pendente na Coruña e Pontevedra. 
Logo pasou uns días en Ourense, de camiño a Za-
mora, para continuar a viaxe por outras terras o 31 
de maio de 1926. 
Xerais 30 × 60 cm 24 páxinas

ISBN: 978-84-9914-580-8
12,95 €

Xosé Marra

Oural, 
unha vida de cemento
Documento fotográfico en branco e negro que narra en ima-
xes o período de loita e incerteza que vai desde a presenta-
ción do ERE na cementeira do Oural, en outubro do 2012, ata 
a firma e a execución do mesmo entre marzo e abril do ano 
2013. Desde a súa fundación a finais dos anos 50, a cementei-
ra fixo medrar o Oural ata convertelo no segundo núcleo de 
poboación máis grande do municipio despois da vila de Sárria. 
O que nacera con capital galego coma Cementos Noroeste, 
e máis tarde foi Cementos Cosmos, pasou nos anos 90 a per-
tencer ás multinacionais Cimpor e Votorantim, portuguesa a 
primeira, e brasileira a segunda. Arredor de 400 postos de tra-
ballo dependen da factoría.
Autoedición Rústica 21 × 21 cm 194 páxinas

ISBN: 978-84-616-5462-8
25 €

José Fernando Navas 
Ramírez-Cruzado
Guerra de la 
Independencia
Cuando el pueblo gallego 
derrotó a Napoleón
O autor pon de manifesto que 
en Galicia déuselle a España 
e a Europa a lección de que 
o exército francés non era in-
vencible. En castelán
Hércules Rústica 
24 × 17 cm 336 páxinas

ISBN: 978-84-92715-61-9
19,50 €

Isidro Dubert (Coord.)
Historia de la 
Galicia Moderna. 
Siglos XVI-XIX
Volume que recolle os resul-
tados máis sobresaíntes da 
investigación que o Grupo de 
Historia Moderna da Univer-
sidade de Santiago vén de-
senvolvendo nos últimos 25 
anos. En castelán. 
USC Rústica 
17 × 24 cm 458 páxinas

ISBN: 978-84-9887-844-8
20,90 €

Antonio Cepeda 
Fandiño
Santiago de 
Compostela no 
século XVI
As ordenanzas reflicten a re-
alidade urbana da época; re-
gulan o abastecemento, os 
pesos e as medidas e ata a os 
produtos de consumo. O es-
caparate dun tempo perdido. 
USC Rústica 
17 × 24 cm 371 páxinas

ISBN: 978-84-9887-942-1
19 €

Infiltrados. 
Os servizos secretos, a UPG e outras 
historias do nacionalismo
Unha novela de non ficción que mudará a visión so-
bre o nacionalismo galego. Infiltrados é unha no-
vela de espías..., espiados. Pero non uns espías ao 
xeito das películas americanas, senón de verdade, 
reais. Non só relata os métodos que utilizan den-
tro da organización, senón que descobre os «infltra-
dos» que, desde dentro, a soldo do Estado español 
ou por outras razóns, xogaron un papel central nas 
divisións nacionalistas. 
Biblos Rústica 13,5 × 22 cm 192 páxinas

ISBN: 978-84-15086-39-0
16,50 €
15,67 € prezo só para subscritores/as

Lisboa
Un libro de artista que é un caderno de viaxe por 
Lisboa. Trinta debuxos que destacan pola súa ca-
pacidade para describir a identidade lisboeta. O 
autor convida a un paseo estival guiado por un 
seu alter-ego que se despraza en bicicleta. De 
cando en vez introduce algún elemento ima-
xinario máis sen rachar a esencia da paisaxe.
Kalandraka  Cartonado 
25 × 17 cm  64 páxinas

ISBN: 978-989-749-012-5
15 €

13 imaxes da Galicia dos anos 20Afonso Eiré

David Pintor

Recolle polo miúdo a historia 
da construción da presa de 
Belesar, unha obra case fa-
raónica, de enxeñería e arqui-
tectura singular, senlleira no 
só en Galicia, senón tamén en 
España e en Europa, e capaz 
de competir coas máis im-
portantes do mundo no seu 
rango. Pero na súa cons-
trución houbo tamén moi-
tas sombras: as malas con-
dicións dos traballadores, o 
emprego de presos políticos, 
as escasas cantidades pa-
gadas polas terras e as ca-
sas..., e todo no contexto da 
ditadura franquista. O libro 
fala tamén da beleza dunha 
paisaxe que non volveu ser 
a de antes, da desaparición 
dun microclima característi-
co e das bágoas dos veciños 
ao mirar para un Miño que xa 
non era río.
Hércules Cartonado 
17 × 24 cm 200 páxinas

ISBN: 978-84-92715-71-8
19,50 €

Belesar, o orgullo de España

2.ª Edición
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Manuel César Vila (Coord.)
Falar a ganhar. O valor do galego 
Manuel César Vila conduznos polos cinco continentes atra-
vés de relatórios, entrevistas e experiências de um leque de 
pessoas de campos diversos que, como ele próprio diz na con-
tracapa do livro, já estão a usufruir a vantagem de falar gale-
go. As diferentes vozes e formatos inseridas no livro servem 
para mostrar à sociedade galega a dimensão internacional 
da nossa língua e as potencialidades que este facto fornece.
Através Capa mole 14 × 21 cm 144 páginas

ISBN: 978-84-87305-52-8
12 €

VV AA
Quem fala a minha língua? 
Coordenado por Valentim Fagim e Xemma Fernández, este en-
saio reúne seis trabalhos em que é tratada a relação entre lín-
gua e identidade em seis contextos diferentes onde a pergunta 
que dá nome ao livro não atinge uma resposta unívoca: Eo-
-Návia, Flandres, Moldávia, Occitânia, ex-Jugoslávia e Valência.
Através Capa mole 14 × 21 cm 206 páginas

ISBN: 978-84-87305-76-4
13 €

A Trabe de Ouro. 94 
Con traballos de José Bara-
ta, Dionisio Pereira, Pablo 
Gregorio Taboada, Luís Co-
chín, Dania Vázquez Matos, 
Enric Casasses e Francisco 
Rei. Ademais do titulado «Vi-
dal Bolaño, sempre!» de Be-
lén Quintáns, e outro sobre o 
blog «De volta para Loureda», 
Premio Vidal Bolaño 2013.
Sotelo Blanco Rústica 
19 × 24,5 cm 291 páginas

Ref.:06-0177-26
11 €

Xulio López Valcárcel
Raíz e canto. Nomes para unha crónica vital 
e literaria I
Primeiro volume dunha obra que repara con tempo no periplo 
vital de personaxes sobresaíntes. «Sabemos así –di Armando 
Requeixo no prólogo– da vida viaxeira e chea de reveses do 
precursor por excelencia, o outense Francisco Añón; o xenio 
aventureiro e arroutado dese portento noiés que foi Avilés de 
Taramancos; o activismo culturalista americano e señardade 
da Terra aos que viviu entregado Lorenzo Varela; o combate 
desigual que as palabras e o seu corpo libraron en Fiz Verga-
ra Vilariño; a especialísima irradiación coa que Rosalía mag-
netizou os lectores de todo tempo».
S. C. Valle-Inclán Rústica 15 × 21 cm 216 páxinas

ISBN: 978-84-92597-29-1
15 €

Antón Risco e Arturo 
Lezcano

Risco segundo 
Risco. Unha 
conversa
Antón Risco e o xornalista Arturo Lezcano, contertu-
lio e admirador de Vicente Risco, intercambian pun-
tos de vista e valoracións do universo risquiano. O 
resultado é un libro no que aparece un Risco (Vicen-
te) visto por outro Risco (Antón); non tanto un libro 
no que un fillo fala do seu pai como un texto no que 
un escritor trata de interpretar a outro desde unha 
perspectiva privilexiada.
Galaxia Rústica 
13,5 × 21 cm 124 páxinas

ISBN: 978-84-9865-512-4
15 €

Laura Tato Fontaíña

Do teatro ao 
cinema. Obras 
dramáticas e guións 
de Ramón Otero 
Pedrayo
Páxinas nas que se estudan e analizan as facetas 
dramática e cinematográfica do grande polígra-
fo Ramón Otero Pedrayo. A autora contextualiza 
a súa obra dramática dentro do programa de re-
novación do sistema literario planificado polas Ir-
mandades e o grupo Nós e achega nova documen-
tación ao respecto. Analiza, así mesmo, a relación 
de Otero Pedrayo co cinema en xeral e a produto-
ra Suevia Films en particular. 
Sotelo Blanco Rústica 
15 × 21 cm  170 páxinas

ISBN: 978-84-7824-635-9
15 €

Sócrates Rigueira 
Ramos
Rimas, lendas e 
raíces
Obra que salienta o papel da 
Academia Muinelo no pano-
rama educativo do conce-
llo lucense de Taboada no 
século XX.
Hércules Cartonado 
14 × 21 cm 128 páxinas

ISBN: 978-84-92715-64-0
12,50 €

Ana Chouciño e María 
Xesús Nogueira (Eds.)

Palabra viva. Galicia 
e hispanoamérica
Edición que pon de manifesto a riqueza e vixencia da 
literatura oral de Galicia e da América Hispana. Reú-
ne unha serie de colaboracións arredor dun punto en 
común: o peso que tivo a oralidade en ambos ámbi-
tos xeográficos e que aínda conserva. En castelán. 
USC Rústica 
12 × 18,5 cm 324 páxinas

ISBN: 978-9887-867-7
19 €

Xosé Ramón Pena
Historia da Literatura Galega I. 
 Das orixes a 1853
Primeiro volume dos catro que conformarán unha obra que 
pretende configurar un relato coherente e eficaz da produción 
literaria desde a Idade Media até a actualidade da man de Xosé 
Ramón Pena. Este primeiro tomo abrangue o longo período 
que vai desde o medievo, coa brillante etapa dos trobadores, 
pasando polo tempo dos denominados Séculos Escuros, para 
finalizar no ano de publicación d’A Gaita Gallega de Xoán Ma-
nuel Pintos, nos inicios do Rexurdimento.
Xerais Rústica 17 × 24 cm 440 páxinas

ISBN: 978-84-9914-551-8
23,75 €

Xosé-Henrique Costas 
González

O valego.
As falas de orixe galega 
do Val do Ellas (Cáceres-
Extremadura)
Con paixón e claridade expositiva, o filólogo vigués 
Xosé-Henrique Costas debulla a onomástica e a 
historia do galego na zona (con atención especial á 
toponimia); ofrece hipóteses sobre o mantemento 
da fala e a súa polémica adscrición lingüística e fai 
unha completa caracterización fonética, morfosin-
táctica e léxica, para rematar cunha análise da situa-
ción sociolingüística. Non separa o estudo lingüísti-
co dos temas sociais e legais e non elude tampouco 
os aspectos políticos sobre as linguas minorizadas.
Xerais Rústica 
17 × 24 cm 280 páxinas

ISBN: 978-84-9914-557-0
17,58 €

Asociación Cultural Alén Do 
Val

Fala e Cultura d’os 
Tres Lugaris
En Valverde do Fresno, As Ellas e San Martín de Tre-
bello (Cáceres) viven uns 5.000 habitantes, que cos 
cerca de 3.000 que están na emigración, falan habi-
tualmente unha variante do galego antigo levada a 
estas terras por colonos nos séculos do XII e XIII. Es-
te estudo de Alén do Val fíxose hai máis dunha déca-
da e sae agora publicado nunha versión revisada e ac-
tualizada. Fotografías, ilustracións e un glosario final 
coas palabras máis diferenciadoras e peculiares des-
ta fala, como «chafarís» e «chaquetear», que queren 
dicir «mosquito» e «falar mal dos demais».
Toxosoutos Rústica 
15 × 21 cm 192 páxinas

ISBN: 978-84-96259-32-4
11,50 €

LIBRO + MANDIL

Merchi Rodal

As lambetadas 
de Larpeiros
Merchi Rodal, colaboradora no programa Larpeiros, da 
TVG, achega neste volume unha manchea de sabedo-
ras receitas, convencida de que «cociñar doces e lam-
betadas é unha maneira feliz de pensar nas persoas que 
máis queres». O contido non ten desperdidio e abrangue 
desde galletas e pastas, biscoitos, tortas, pasteis, cre-
mas, mousses, flans, e chocolates, ata os máis variados 
postres feitos con froitas e marmeladas. Todas as re-
ceitas son sinxelas e moi acaídas para facer na casa. 

Desta volta o libro véndese acompañado dun man-
dil, nun atractivo pacote para agasallos.
Galaxia Cartonado 
28 × 28 cm 172 páxinas

ISBN: 978-84-9865-511-7
21,85 €

Alfredo Erias
En Betanzos
Pequena xoia bibliográfica con delicadas ilustra-
cións do autor no que se fai un percorrido pola ci-
dade, os barrios e a súa historia.
Biblos Holandesa 
17,5x12,5 cm 56 páxinas

ISBN: 978-84-15086-40-6
5 €
Á venda só en pedido conxunto por importe su-
perior a 9 €
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Gao Xingjian
Uma Cana de Pesca 
Para o Meu Avô
Seis inesquecíveis histórias 
onde encontramos recorda-
ções de infância, as alegrias 
simples do amor e da amiza-
de, a nostalgia da terra natal 
e dos seus lugares familiares, 
mas também os dramas de 
rua ou as tragédias vividas 
pela China. Com imenso ta-
lento, subtileza e inteligên-
cia, Gao Xingjian brinca com 
estas imagens e, com a sua 
escrita, leva-nos, como se 
nada fosse, a entrar nos seus 
sonhos mais íntimos. Sorri-
sos e lágrimas atravessam 
esta leitura, que nos deixa o 
belo e suave sabor da emo-
ção. 11.º Edição.
Dom Quixote Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 120 páginas

ISBN: 978-972-20-5341-9
12,90 €

John le Carré
O Espião Que Saiu 
do Frio
Edição que assinala os 50 
anos de publicação de um 
dos mais aclamados livros 
do autor e que contém um 
prefácio do próprio John le 
Carré, que começa assim: 
«Escrevi O Espião Que Saiu 
do Frio aos trinta anos de ida-
de, debaixo de grande ten-
são, não compartilhada, e na 
maior das discrições. Como 
funcionário de informações 
sob a capa de diplomata su-
balterno da embaixada britâ-
nica em Bona, eu era um se-
gredo para os meus colegas 
e a maior parte das vezes pa-
ra mim próprio (...) Ainda ho-
je não sei o que teria feito se 
não a tivesse dado.» 
Dom Quixote Capa mole 
15,5 × 23,5 cm páginas

ISBN: 978-972-20-3766-2
15,90 €

Philip Roth
A Mancha Humana
Com nova capa e nova edi-
ção, a oitava, A Mancha Hu-
mana conta-nos a história e 
o segredo de Coleman Silk. 
Não se trata do segredo do 
caso que mantém, aos se-
tenta e um anos, com uma 
mulher com metade da sua 
idade e um passado brutal-
mente devastado. Também 
não é o segredo do seu ale-
gado racismo, pretexto pa-
ra a caça às bruxas desen-
cadeada pela universidade 
e que lhe custou o empre-
go, e, na sua opinião, lhe ma-
tou a mulher. 
Dom Quixote Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 384 páginas

ISBN: 978-972-20-5370-9
20,90 €

Jo Nesbo
O Boneco de Neve
Noite escura. Lá fora, a pri-
meira neve do ano. No con-
forto da sua casa, Jonas acor-
da a meio da noite, chama 
pela mãe, mas o único ras-
to que encontra são as pe-
gadas húmidas no chão das 
escadas. No jardim, a mesma 
figura solitária que vira du-
rante o dia: o boneco de ne-
ve, agora banhado pelo luar, 
com os olhos negros fixos na 
janela do quarto. E no pes-
coço um agasalho: o cache-
col cor-de-rosa que ofere-
cera à mãe.
Dom Quixote Capa mole 
15,6 × 23,4 cm 472 páginas

ISBN: 978-972-20-5359-4
20,90 €

Sándor Márai
A Irmã
No auge da sua carreira co-
mo pianista, Z. apanha um 
comboio com destino a Flo-
rença, cidade onde, a con-
vite do governo italiano, irá 
dar um concerto. Pouco an-
tes de cruzar a fronteira, é 
acometido por uma indispo-
sição, e, depois da sua actua-
ção, acaba por ser internado 
num hospital florentino. Es-
crito em 1946, este roman-
ce é mais um claro exemplo 
da especial sensibilidade e 
talento do grande escritor 
húngaro para abordar as prin-
cipais preocupações do ser 
humano que transcendem 
as fronteiras.
Dom Quixote Capa mole 
15,5 × 23,4 cm 216 páginas

ISBN: 978-972-20-5354-9
16,90 €

António Borges 
Coelho
Na Esfera do 
Mundo
História de Portugal, volume 
IV. Os portugueses tinham fé, 
lei e rei. A fé amarrava-os a 
uma crença e a um ritual da 
vida e da morte, legitimava 
a perseguição civil e arma-
da aos mouros e aos «lute-
ros»; a lei e o rei integravam-
-nos na comunidade que se 
individualizara no território 
ocidental da Hispânia desde 
o século XII. Outro laço, for-
tíssimo, provinha da partilha 
de uma língua que se estru-
turava na fala e na escrita e 
gerava um tesouro de textos 
geográficos, antropológicos, 
literários, históricos, linguís-
ticos e científicos.
Caminho Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 296 páginas

ISBN: 978-972-21-2642-7
19,90 €

Afonso Cruz, Alice Vieira, André Gago, 
Catarina Fonseca, David Machado, 
Isabel Stilwell e José Fanha

A Misteriosa 
Mulher da Ópera
Um desafio. Sete autores. Catorze mãos. Sete per-
sonagens inesquecíveis. Uma história única. Uma 
trama arrebatadora, passada entre as avenidas de 
Paris, a Rua Heróis de Quionga, o Teatro Nacional de 
São Carlos, o cais de Xabregas e um cacilheiro que 
parte para Veneza deixando um cadáver para trás. 
Caríssimos leitores, uma recomendação que vai di-
reita ao vosso coração: lede e não tenhais receio de 
chorar pois as páginas que ireis devorar levaram um 
tratamento psicoquímico que as deixa totalmente 
imunes à bendita humidade das vossas lágrimas.
Casa das Letras Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 300páginas

ISBN: 978-972-46-2206-4
16,90 €

Combateremos a 
Sombra
Publicado em 2007, chega agora às livrarias na 3ª 
edição. Conta-nos o caso de um psicanalista que 
numa noite de Inverno é visitado por um antigo pa-
ciente que lhe traz uma mensagem, cujo sentido nun-
ca conseguirá decifrar. Nessa mesma noite, perde 
uma mulher e ganha outra. E à sua volta a realida-
de começa a entretecer-se à semelhança das his-
tórias que lhe são narradas no silêncio do seu gabi-
nete. Estamos perante um romance inquietante e 
pleno de mistério que explora os meandros da alma 
humana e avisa sobre o destino dos homens. Pré-
mio Charles Bisset 2008.
Dom Quixote Capa mole 
15,6 × 23,5 cm 704 páginas

ISBN: 978-972-20-5355-6
20,90 €

Zadie Smith
NW
Este novo e brilhante ro-
mance tragicómico de Zadie 
Smith segue quatro londri-
nos que ao chegarem à vida 
adulta procuram uma manei-
ra de sair de Caldwell, o bairro 
social da sua infância. Desde 
as casas particulares até aos 
parques públicos, no traba-
lho e no lazer, a sua Londres 
é um lugar complexo, tão bo-
nito quanto brutal, onde as 
ruas principais escondem as 
vielas mais esconsas, e on-
de tomar os caminhos mais 
seguros nos pode conduzir 
a um beco sem saída. Todas 
as cidades são assim. Vidas 
encostadas umas às outras. 
Mundos separados.
Dom Quixote Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 416 páginas

ISBN: 978-972-20-5281-8 
19,90 €

Joana Bértholo
O lago Avesso
Ella Bouhart, coreógrafa con-
sagrada, vive num sexagési-
mo quarto andar, no centro 
de uma metrópole, de onde 
avista um enorme jardim, ao 
fundo do palco, observa a ca-
da dia as diferentes tonali-
dades de um lago. Esse lago 
representa o seu horizonte, 
até onde não é capaz de ir, os 
territórios da sua vida que se 
sente incapaz de ocupar. Is-
so, e o seu avesso.
Caminho Capa mole 
15,4 × 23 cm 384 páginas

ISBN: 978-972-21-2636-6
20,90 €

Afonso Cruz
Assim, mas sem 
ser assim
«O meu pai diz que passo 
muito tempo em casa, diz 
que devo comunicar com as 
pessoas, e eu, claro, obede-
ço porque o meu pai costuma 
dar bons conselhos e usa bar-
ba. Muito bem, disse-lhe eu, 
mas o que significa misan-
tropo?» Um brilhante con-
junto de situações e de per-
sonagens do quotidiano com 
um acento de reflexão sobre 
a atualidade social -a Crise- 
de forma acessível e sensí-
vel aos mais jovens.
Caminho Capa mole 
18,6 × 22,7 cm 40 páginas

ISBN: 978-972-21-2612-0
13,90 €

João Paulo Borges 
Coelho
Rainhas da noite
Um caderno achado num 
mercado de rua transporta-
-nos para a pequena vila de 
Moatize, no centro de Mo-
çambique, e para o tempo re-
cuado em que uma empresa 
belga ali explorava uma mina 
de carvão. Sob o olhar atento 
de um polícia, Annemarie es-
tende a sua rede de espiões, 
Agnès necessita desespera-
damente de um piano, Su-
zanne deixa-se enlouquecer 
aos poucos e Maria Eugénia 
não sabe o que fazer. Entre-
tanto, nos dias enevoados de 
Maputo um velho faz o que 
pode para se libertar da car-
ga que esse passado lhe de-
positou nos ombros magros.
Caminho Capa mole 
13,3 × 21 cm 376 páginas

ISBN: 978-972-21-2652-6
19,90 €

Quinto Livro de 
Crónicas
Neste quinto volume estão reunidas 86 das cróni-
cas que o autor regularmente publica na revista Vi-
são. Ao longo destes textos, António Lobo Antunes 
evoca lugares, personagens, relatos do quotidiano 
e memórias de infância. E com uma linguagem que 
nos surpreende sempre pela genialidade como jun-
ta as palavras para formar cada frase, Lobo Antunes 
leva-nos da tristeza à alegria e arranca-nos sorrisos 
pela forma como se ri de si próprio e das pequenas 
fraquezas de cada um de nós e que «apanha» e re-
trata como ninguém.
Dom Quixote Capa mole 
15,4 × 23,5 cm 364 páginas

ISBN: 978-972-20-5332-7
17,90 €

Fado Alexandrino
Um livro que narra o regresso e reencontro de qua-
tro ex-combatentes da guerra colonial, o modo co-
mo a vida se lhes transtornou e se destruiu. A his-
tória prende a atenção pela narrativa articulada, por 
vezes irresistivelmente divertida, em que persona-
gens e personalidades convincentes, bem desenha-
das, vivem uma intriga de acontecimentos múltiplos 
e surpreendentes peripécias de timbre trágico e có-
mico, do quotidiano banal ao sucesso mais insólito.
Dom Quixote Capa mole 
15,6 × 23,6 cm 720 páginas

ISBN: 978-972-20-3121-9
20,90 €

Atlas do Corpo e da 
Imaginação
Um livro que atravessa a literatura, o pensamento 
e as artes passando pela imagem e por temas como 
os da identidade, tecnologia; morte e ligações amo-
rosas; cidade, racionalidade e loucura, alimentação 
e desejo, etc. É um livro para ler e para ser visto e 
é também, de certa maneira, uma narrativa – com 
imagens que cruzam, com o texto, os temas cen-
trais da modernidade. Gonçalo M. Tavares revisita 
ainda a obra de alguns dos mais importantes pen-
sadores contemporâneos, partindo de Bachelard e 
Wittgenstein, passando depois por Foucault, Han-
nah Arendt, Roland Barthes, mas também por es-
critores como Vergílio Ferreira, Llansol ou Lispec-
tor, entre muitos outros. 
Caminho Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 536 páginas

ISBN: 978-972-21-2656-4
33,50 €

Nenhuma Vida
Este é o livro que Urbano Tavares Rodrigues escreveu 
poucas semanas antes da sua morte, a 9 de agos-
to de 2013. Chamou-lhe «romance breve», porven-
tura a melhor descrição para esta narrativa. Em 14 
curtos capítulos, deparamo-nos com algumas his-
tórias e muitos lugares que têm como fio condutor 
um homem: Tiago Manuel. Tornou-se uma «figura 
lendária no seu Alentejo e na Lisboa que tanto amou 
e até por essa Europa das suas lutas e nas Américas 
pode onde peregrinou e deixou mistério, rastos de 
sonho e amor», nas palavras do autor.
Dom Quixote Capa mole 
15,5 × 23,5 cm 80 páginas

ISBN: 978-972-20-5362-4
12 €

Alice Munro

Amada vida
Uma poeta, na sua primeira festa literária em territó-
rio inóspito, é resgatada por um colunista de jornal, 
acabando por partir numa incursão pelo continente 
que a leva a um inesperado encontro. Um jovem sol-
dado, ao regressar da Segunda Guerra Mundial para 
os braços da sua noiva, sai na estação de comboio 
anterior à sua, encontrando numa quinta uma mu-
lher com quem começa nova vida. Uma jovem man-
tém um caso com um advogado casado, contratado 
pelo seu pai para gerir os seus bens. Quando é des-
coberta, encontra uma forma surpreendente de li-
dar com a chantagista. Uma rapariga que sofre de 
insónias imagina, noite após noite, que assassina a 
irmã mais nova.
Relógio Dágua Capa mole 
15,1 × 23,3 cm 280 páginas

ISBN: 978-989-64135-5-2
19 €

HISTÓRIA

PREMIO LEYA 2009

Nobel da Literatura 2013 Urbano Tavares Rodrigues António Lobo Antunes Gonçalo M. Tavares Lídia Jorge
FICÇÕES

Catorze mãos. 
Sete personagensEdição comemorativa 

(1983-2013)Obra póstuma
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mo sendo de alguém com o peso do 
teu nome?

—Felizmente posso dizer que não tenho 
tido problemas em publicar poesia. Nem 
em Portugal, nem no Brasil, onde a edi-
tora Pallas se tem interessado pela pu-
blicação da minha poesia. Continuo a 
escrever poemas, continuo a não sa-
ber porque escrevo poemas. Não acho 
que sejam muito bons, mas acho que 
me são necessários. O que me deixa tris-
te é a falta de interesse por parte das 
editoras angolanas em publicar coisas 
minhas, poesia ou prosa. Deixa-me pro-
fundamente triste. Mas é a vida. Hão-de 
vir outros tempos.

—É impressão de branco europeu ou 
demora a chegar uma vaga de nomes 
novos e importantes da literatura afri-
cana em língua portuguesa?

—Sim, está a demorar. Têm surgido al-
guns nomes, o Massalo publicou dois li-
vros; o Nok Nogueira é novo e tem boa 
poesia. Mas, obviamente, acho que todos 
gostaríamos que fossem muitos mais. E 
com a qualidade (pelo menos) destes dois 
nomes que cito. Isto falando de Angola. 
Aparece alguma coisa vinda de Moçam-
bique, mas sinto falta de novos “jovens” 
de Cabo Verde, da Guiné e sobretudo de 
São Tomé. É óbvio que, pessoalmente, 
no espectro geral da língua portuguesa, 
nunca me esqueço de Timor ou da Galiza. 
Um dia teremos —assim sonho!—pesso-
as que se encarreguem de uma verda-
deira divulgação e pensamento colecti-
vo da “língua portuguesa”. Um Instituto, 
alguma Associação, cuja missão e mo-
tivação fosse a de criar “artes colecti-
vas” que partissem deste pressuposto 
de “língua-enquanto-irmandade”. Isso 
teria, claro!, que incluir a Galiza. Fosse 
isso “lusofonia”, “espaço de lingua por-
tuguesa”, “países de língua oficial por-
tuguesa”, ou outro nome qualquer. Há 
aqui uma irmandade da e pela língua que 
fica sempre abandonada politicamente. 
É uma pena.

—Ah, lembrei-me de um rascunho 
narrativo teu com personagens e 
cenários galegos. Dorme na gaveta 
alguma coisa que implique com es-
te público?

—O que dorme na minha gaveta (men-
tal) é o desejo de um dia escrever algo 
que se passe na Galiza. Sou angolego de 
coração desde o dia em que senti isso, 
e a escrita ficcional com essa temática 
só seria resultado do meu afecto. Mas 
não posso forçar. Há que saber esperar. 
Acredito que uma estória há-de brotar 

dentro de mim e de chegar-me aos de-
dos. Nas últimas viagens que fiz por te-
rritórios galegos tenho sentido novas 
sensações no meu coração fonético. 
Isso agrada-me. Essas misteriosas sen-
sações são sementes. Há que esperar a 
chuva. O brotar das coisas. Como dizia 
o meu avô, a cada dia que passa, esta-
mos mais perto do futuro...

INFANTIL
Uma Escuridão 
Bonita
Caminho Capa mole 
13,7 × 21 cm 112 páginas

ISBN: 978-972-21-2648-9 
11,90 €

O leão e o coelho 
saltitão
Caminho  Cartonado 
24 × 24 cm  44 páginas

ISBN: 978-972-21-2011-1
13,62 €

Ynari
Caminho  Capa mole 
13,6 × 21 cm  88 páginas

ISBN: 978-972-21-1636-7
11,60 €

XUVENIL
A Bicicleta Que 
Tinha Bigodes
Caminho  Capa mole 
13,6 × 21 cm  88 páginas

ISBN: 978-972-21-2455-3
11,90 €

ROMANCE
Os transparentes
Caminho Capa mole 
13,5 × 21 cm 420 páginas

ISBN: 978-972-21-2595-6
18,90 €

Quantas 
madrugadas tem a 
noite
Caminho  Capa mole 
13,5 × 21 cm  208 páginas

ISBN: 978-972-21-1626-8
10,90 €

AvóDezanove 
e o segredo do 
soviético
Caminho  Capa mole 
13,4 × 21 cm  200 páginas

ISBN: 978-972-21-1982-5
13,90 €
Á venda só en pedido conxun-
to por importe superior a 9 €

POESÍA
Dentro de Mim 
Faz Sul seguido de 
Acto Sanguíneo
Caminho  Capa mole 
13,6 × 21 cm  128 páginas

ISBN: 978-972-21-2131-6
11,90 €

Materiais para 
a confecção de 
um espanador de 
tristezas
Caminho  Brochado 
13,4 × 21 cm  88 páginas

ISBN: 978-972-21-2029-6
11,90 €

FICÇÃO
Os da minha rua
Caminho  Capa mole 
13,4 × 21 cm  128 páginas

ISBN: 978-972-21-1863-7
9,90 €

Momentos de aquí
Caminho  Capa mole 
14 × 21 cm  150 páginas

ISBN: 978-972-21-1407-3
11,90 €

O assobiador
Caminho  Brochado 
13,5 × 21 cm  128 páginas

ISBN: 978-972-21-1469-1
9,90 €

Bom dia camaradas
Caminho  Brochado 
13,5 × 21 cm  140 páginas

ISBN: 978-972-21-1524-7
9,90 €

CONTOS
E se amanhã o 
medo
Caminho  Brochado 
13,5 × 21 cm  104 páginas

ISBN: 978-972-21-1708-1
7,90 €
Á venda só en pedido conxun-
to por importe superior a 9 €

Odonato encostou o seu corpo ao de Xi-
lisbaba 

ela sentiu-se mais a si do que a ele 

—também estás mais leve? 

—estou 

—Nato... tens de comer, filho —Xilisbaba 
suplicava 

—não tenho de comer, Baba... não comer 
só me tem feito bem, já te expliquei. dei-
xei de sentir dores no estômago, sinto-me 
melhor, penso melhor, talvez vocês tam-
bém pudessem experimentar 

—já falámos sobre isso, Nato, todos me-
nos as crianças 

—está bem 

Odonato voltou à berma do prédio, olhou 
o céu de Luanda, viu o galo esconder-se, 
depois ficou imóvel de corpo suado e hirto, 
como uma estátua bem esculpida 

—a verdade é ainda mais triste, Baba: não 
somos transparentes por não comer... nós 
somos transparentes porque somos pobres.

[Os transparentes, Romance]

Ondjaki

—mas quem manda em tudo isto?

—gente muito superior.

—superior... como deus?

—não. superior mesmo! aqui em Angola há 
pessoas que estão a mandar mais que deus.

[da voz do povo]

—Têm acontecido no Rio de Ja-
neiro, mas também já as fiz nou-

tros estados do Brasil. São ver-
dadeiramente “oficinas”, onde há 

diálogo, sobretudo é isso que eu pro-
curo, dialogar com os meus “colegas”, 

reinventar escritas e ritmos. É tudo mui-
to subjectivo e depende do grupo. Mas 
não são cursos para ensinar a escrever, 
não acredito nisso. São meras oficinas, 
trocas de momentos e de sensações. 
Cada um leva o que pode levar.

—No Brasil tens prestígio e espaço de 
trabalho consolidados. O Rio de Ja-
neiro vai continuar a ser a tua base 
de operações?

—Por enquanto, sim. Não tenho as coi-
sas tão planificadas assim. Continuo no 
Brasil por razões meramente pessoais, 
isso ainda vai durar uns anos. Não tenho 
tudo muito planificado além de 5 anos. 
Vou ver, viver e esperar. O futuro anda 
sempre à espreita e às vezes traz-nos 

novidades inesperadas. Ou, como dizia 
o poema, “é preciso que a janela esteja 
aberta para que tudo o que não esper-
amos possa entrar.”

—Para quando algum retorno ao mun-
do do cinema?

—Queria muito que isso acontecesse em 
breve. Tenho ideias para escrever para 
ficção, tenho colaborado com um ami-
go, realizador, angolano num projecto 
dele. Tenho ideias para documentários 
também. Mas é tudo muito caro e re-
quer uma dedicação (de tempo) muito 
rigorosa. Coisa que me custa, actual-
mente: o tempo. Mas hei-de de descobrir 
um modo de voltar a fazer um qualquer 
tipo de cinema. Eu preciso disso, e An-
gola também.

—E na Poesia, para além dos livros pu-
blicados existem outros planos? As 
editoras aceitam pior a Poesia mes-

Carlos Quiroga

—Parabéns de coração. 
Parecia que o Saramago 
preferia anunciar promessas 
mas contigo creio que 
confirma um valor atestado: 
chega no momento certo ou já 
devia ter acontecido?

—Eu não saberia responder a isso. Acho 
que os prémios são sempre eventos 
muito subjectivos, dependem de livros, 
do momento e do júri. Agora foi a minha 
vez. Mas continuo a pensar nos prémios 
como sinais de alerta. É preciso sem-
pre estar atento à voracidade do Ego. 
Os prémios, a mim, fazem-me reflectir, 
no que escrevi e no que penso vir a es-
crever. Não sei se isso é certo ou erra-
do, mas é o que se passa comigo. Por 
outro lado, no caso de um prémio pres-
tigiante como este, fico feliz pela lite-
ratura de Angola estar a receber esta 
honra, este carinho. Eu não escrevo so-
zinho; eu ando acompanhado sempre 
das minhas leituras e de outros auto-
res. Este prémio é de Angola, isso sim. 
Como este livro se chama Os transpa-
rentes, torna-se evidente de que ango-
lanos estamos a falar.

—Eras muito jovem para receber uma 
dúzia de anos atrás, por exemplo por 
aquele teu primeiro Bom dia cama-
radas de 2001, que boa parte do teu 
público continua a especialmente es-
timar?

—Para mim, esse continua a ser um li-
vro importante, do ponto de vista afec-
tivo (do ponto de vista literário, não faço 
auto-avaliações). Falo de infâncias, dos 
anos 80, e dos meus queridos profes-
sores cubanos. É um livro muito sim-
ples e estou satisfeito com isso. Tive 
sorte, sim, ao tê-lo escrito da manei-
ra que “me saiu”, pois não tinha tempo 
nem experiência. É um livro que veio 
muito de dentro...

—A bicicleta que tinha bigodes tam-
bém recebeu galardões importantes 
(Bissaya Barreto de Literatura para a 

In-
fância, 

Portugal 2012, 
e Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil, Brasil 2013), 
e o AvóDezanove e o segredo do so-
viético o Jabuti/2010 —sem remontar 
ao APE de Conto para Os da minha rua, 
etc. Poderemos continuar a falar con-
tigo tão facilmente ou terás em breve 
secretária para tratar com o mundo?

—Eu sou muito desorganizado e os 
emails representam uma demanda in-
sana nos dias de hoje. Mas quando não 
respondo a alguém é mesmo por desor-
ganização ou falta de tempo, nunca se-
ria por outras razões. Repito, os prémios 
só nos trazem mais responsabilidade. 
Sair de um caminho de “simplicidade” 
seria ir contra os valores que acredito. 
Espero poder continuar no meu caminho 
de “contar umas estórias”, mas sem me 
“armar” em escritor. Levar isso muito a 

sério 
p o d e 

causar “desvios” indesejados.

—No livro infanto-juvenil estás a ba-
ter marcas —e até inauguras congres-
sos de Pediatria! Como foi isso que 
aconteceu há umas semanas?

—Recebi um convite muito simples e 
muito delicado do presidente da Socie-
dade Portuguesa de Pediatria. Disse-
-lhe no momento que eu não saberia 
o que dizer num congresso desses, e 
ele foi muito esperto: “venha falar de 
crianças.” Foi o que fiz, num texto tipo 
“instalação-poética”, onde divaguei so-
bre médicos e infâncias, sobre adultos 
e crianças. Espero que ele e as pesso-
as do congresso tenham achado algu-
ma coisa valiosa no meio de tudo o que 
eu disse. É tudo o que se pode esperar 
do que dizemos: que alguém, nem que 
seja uma pessoa, leve algo consigo. Pa-
ra casa ou para a vida.

—Todo o mundo sabe que é muito di-
fícil dedicar-se só a escrever, e nem 
há prémios todos os anos. No teu caso 
ministras também oficinas de escrita. 
Onde acontecem e em que consistem?

O respeitável galardão bianual lançou 
escritores jovens, hoje consagrados, 
como Paulo José Miranda, José Luís 
Peixoto, Adriana Lisboa, Gonçalo M. 
Tavares, Valter Hugo Mãe, João Tordo 
ou Andréa del Fuego. Vai agora com o 
seu valor simbólico e pecuniário de 25 
mil euros para um autor que já estava 
na primeira linha. A Fundação Círculo 
de Leitores acaba de anunciar o nome 
de Ondjaki. Entrevistado para Biblos 
em 2009, aceita agora de imediato 
e como bom amigo dar de novo as 
primícias sobre este acontecimento, e 
algum dos últimos acontecimentos em 
volta dos seus livros.

Ondjaki é o distinguido pela 8.ª edição 
deste Prémio Literário, criado para 
celebrar a atribuição do Nobel da 
Literatura em 1998 a José Saramago, 
que reconhece uma obra literária no 
domínio da ficção, romance ou novela, 
escrita em língua portuguesa, por 
escritor com idade não superior a 35 
anos, e cuja primeira edição tenha sido 
publicada em qualquer país da lusofonia.

<TRECHOS>

Ondjaki
"Fico feliz pela literatura 
de Angola estar a receber 
esta honra, este carinho"

Desejo de um dia escrever algo que se passe na Galiza, sou angolego de coração

fala para Biblos depois de lhe ser 
outorgado o Prémio Saramago
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Magin Blanco
La niña y el grillo 
en un barquito
Fol Música Cartonado 
23 × 23 cm 

ISBN: 978-84-98654-95-0
20 €

Don Ramón
Voga Voga
Todos somos capitáns
A formiga Lúa
Meu amor estoupa
María e a poesía
Happy
O rocanrol dragón
Adiviña
Tris, tras, tres
Nomes, verbos e adxectivos
A nana da avoa
Soñar

Magin Blanco

A nena e o grilo nun 
barquiño
Foi o primeiro libro editado polo selo Fol Música e 
quere ser divertido, interactivo e moi, moi pegadizo. 
A nena e o grilo nun barquiño contén trece pequenas 
historias, cada unha acompañada da súa canción 
con música do máis exquisito e pegadizo pop, todo 
creado polo polifacético Magin Blanco. Decorado con 
fermosas ilustracións a cargo de Leandro Lamas e 
aderezado con estimulantes actividades creativas e 
interactivas para que nenos e nenas poidan pintar, 
escribir e debuxar o seu propio libro. 
Fol Música Cartonado 23 × 23 cm 

ISBN: 978-84-94099-30-4
19 €

Non che digo nada... ¡pero vaia!
Alborada
Campanas de Bastabales
Has de cantar
Cando a luniña aparece
Cantan os galos para o día
Quíxente tanto, meniña
Nasín cando as prantas nasen
Eu cantar, cantar, cantéi
Miña santa Margarida
Mais ó que ben quixo un día

Tempo catro

Ollos que falan. Rosalía de 
Castro
Once poemas de Cantares Gallegos musicados por o sexteto 
Tempo. O disco mostra unha Rosalía actual e viva, capaz de 
comunicar a día de hoxe a través de temas como a conciencia 
sobre Galicia e o seu estado, o amor e o desamor, o erotismo e a 
sexualidade, en claves nada convencionais, por certo. Todos estes 
temas abrollan neste traballo con ritmos de valse ou de fado, salsa, 
xota, mazurca e ata de pasodobre. Unha importante contribución 
para o espallamento social e popular dos cantares rosalianos. 
Interveñen Begoña Lorenzo, Andrés Pazos, Suso Iglesias, Javier 
Cedrón, Antonio Romero, Pablo Salgueiro e Marcos Galán.
AS-PG 

Referencia: C1719 2013
15 €

O forno está sin pan
Vente, rapasa
Tecín soia
Paseniño
Lévame a aquela fonte cristaíña
No ceo, azul crarísimo
Miña Santa Margarida
Negra sombra
A xusticia pola man
Vamos bebendo
Máis ó que ben quixo un día
A Rosalía

Xiana e Xosé Lastra (Ed.)

A miña primeira Rosalía
Volume editado cando se fan 150 anos da publicación de Cantares 
Gallegos que reúne unha biografía, unha antoloxía poética e doce 
poemas musicados e cantados. Inclúe un CD con interpretacións 
de María Manuela, Mero, Mini e Xiana Lastra. O libro-CD é unha 
homenaxe a Rosalía de Castro, que puxo a súa voz e a súa vida 
ao servizo da dignificación da lingua galega, das mulleres e dos 
desfavorecidos, en tempos nada propicios. Ilustracións de María 
Manuela.
Xerais Cartonado 18 × 20 cm 80 páxinas

ISBN: 978-84-9914-559-4
17,10 €

Hola, hola 
Yo soy una artista 
Todo Natural
En el mar 
Glu, glu, glu
¡Vamos a cruzar!
Yo tengo un gallo
Puedes bailar
La primavera
En el baile
Besos de música
¡Y ahora cantas tú!

Mamá Cabra

Deveribés
Un conxunto de trece cancións (coas súas correspondentes letras) 
coas que, ademais de bailar e cantar cos seus refráns pegadizos, os 
máis pequenos da casa poden aprender algunhas cousas relevantes 
relacionadas cos animais que viven no mar, o xeito de cruzar a rúa 
ou como comer con xeito. Ilustracións de Marina Seoane.
Sueños del Gatipedro Cartonado 24,5 × 22 cm 24 páxinas

Referencia: 100FOL1073
ISBN: 978-84-9865-496-7
20 €

Lalo Carnota e Xurxo Souto

A terra queima
Chíos de paxaros, vento entre as árbores, murmurios nas fontes, 
nos montes… Cantiga marabillosa! Só cómpre, como fixo Antón, o 
protagonista deste conto, deterse un chisco e escoitar a música 
da natureza. Mais, atención! Esta melodía ás veces tamén pode 
facerche graves confidencias. Mesmo reclamar a túa axuda para 
salvar o Mundo! Un libro-disco escrito e narrado por Xurxo Souto, 
musicado por Lalo Carnota e con ilustracións de Xulio Rey e Sesé 
Barreiro.
Xerais Cartonado 18 × 20 cm 56 páxinas

ISBN: 978-84-9914-560-0
17,10 €

Miña ‘Abuela Manuela’ 
O piollo e a pulga
As actividades 
Pan de millo 
Os piratas limpos
O tiroliro
Campás pola Paz
Unha vella tiña un can
Que cousa, cousiña é?
Pinocho
O espantallo divertido 
Eu teño un canciño
Rodari
O moucho

María Campos e Carlos Yus (Migallas)

Pan de millo
Libro-disco dirixido ao conxunto da familia no que Migallas Teatro 
reúne 14 temas, algúns de creación propia e outros que son 
versións doutros tradicionais, que interpreta nos seus espectáculos 
e actividades de expresión dramática. Os arranxos e adaptacións 
están feitos polos músicos e educadores Magoia Bodega e Paulo 
Nogueira. Canda eles, intérpretes do prestixio de Pancho Álvarez, 
César Longa, Begoña Riobó ou Segundo Grandío, entre outros 
artistas. Co proceso de elaboración do pan de millo como fío 
condutor, este traballo está pensado para practicar a diversión, 
recuperar a memoria dos avós, e contribuír á transmisión do galego. 
As ilustracións de Dani Padrón destacan pola frescura, o colorido e 
a ledicia que transmiten os personaxes.
Kalandraka Cartonado 16 × 16 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-8464-847-5
19 €

Pablo Díaz

Toc-Toc
Unha proposta lúdica que chama á porta do mundo dos nen@s cheo de ledicia, 
ilusión, amizade e compañeirismo, onde non teñen cabida os malos rollos e 
si a defensa do medio ambiente e  a protección dos animais... Pura diversión 
musical. Con ilustracións de Nuria Díaz.
Galaxia Cartonado 24 × 21 cm 24 páxinas

ISBN. 978-84-9865-505-6
19 €

Susa Herrera e Mamá Cabra

Cartas que veñen e van
Susa Herrera  e Mamá Cabra asinan xuntas o seu libro-disco en 
formato álbum, ilustrado por María Lires. Un libro-CD polo que 
desfilan musicais elefantes, osos polares, lobiños, polos, vacas... e 
outros animais con ganas de cantar, que garante horas de lecer da 
man do ritmo festeiro das músicas e letras de figuras relevantes no 
ámbito da música infantil galega coma Susa Herrera e Mamá Cabra. 
Galaxia Cartonado 24 × 21 cm 24 páxinas

ISBN: 978-84-9865-504-9
19 €
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Interpretación musical de: Sérgio 
Tannus, Serginho Sales, Pablo Vidal, 
Quiné, Bruno Cardoso, Manuel Salselas, 
Xosé Manuel Budiño, Alfredo Teixeira, 
Norton Dailello.
Voces: Magín Blanco, Chus Domínguez, 
Xoán Curiel, Najla Shami, Ana Senlle, 
Uxía, Quiné, Aline Frazão, Sérgio 
Tannus, Pierre Aderne, Tatán Cunha, 
Couple Coffee, Inês Salselas, Carlos 
Blanco, Belén Cid, Isabel Leal, Rui 
David, António Zambujo, Luanda 
Cozetti e João Afonso.

Colectivo CoraSons

CoraSóns
CoraSons é unha experiencia artística que xurdiu nas redes 
sociais e inicialmente materializouse nunha exposición 
de fotografías de Isabel Leal e mais nun recital coa 
participación de varios músicos na Casa das Crechas de 
Santiago. A ese encontro seguiulle un concerto celebrado 
na Illa de Arousa ao que se sumaron máis de 40 intérpretes, 
e que se plasmou nun documental gravado por Paco 
Abelleira. Agora, da man de Kalandraka, o proxecto que 
dirixe Uxía convértese nun libro-CD-DVD con 19 temas e 
unha película de hora e media de duración. Cada imaxe 
conta unha historia feita canción. Músicas quentes para 
tempos xélidos, corazón-coraza para tempos incertos.
Kalandraka Cartonado 16 × 16 cm 64 páxinas

ISBN: 978-84-8464-849-9
23,75 €

CD 1:
Alalá Transfigurado, con 
Cristina Pato
Muiñeira dos Pontinos, 
con Emilio e Daniel do 
Pando
Xota da Guía, con Budiño
Lelele, con Banda das 
Crechas
Danza das Pereiras/Danza 
de Rubiós/Muiñeira de 
Mangüeiro, con Leilía
O Pousa, con Luar na Lubre
Fasioren Martxea, con 
Central O Folque
Canto de Monzo/
Muiñeiras de Florencio, 
con Central O Folque
Valse de Santa Mariña, 
con Davide Salvado
O Merlo/Bizkaian Zehar/
Lúa Clarea/Pagasarriko 
Martxea/Lévame, 
Lévame, con Treixadura

CD 2: 
Galizako Muiñeirak/
Trikitixa Martxa, con 
Susana Seivane
Maneo de Silván/Roman 
Urrazaren Jotea, con 
Radio Cos
Agarrado de Vilar de 
Cabeiras, con Xabier Díaz e 
Adufeiras de Salitre
Muiñeira de 
Valdeferreiros, con Daniel 
do Pando
Terras do Norte, cos 
Cempés
Muiñeira A Cruz da 
Lobeira/Ruada, cos 
Cempés
Cantar dos Arrieiros/
Maneo dos Barreiros de 
Malpica de Bergantiños, 
con Pandereteiros do 
Afiadeiro
Vals de Arousa, con 
SonDeSeu
Rumba de Barciademera, 
con SonDeSeu
Ven Bailar Carmiña/
Pasodoble do Berbés (Os 
Morenos de Lavadores), 
con SonDeSeu
Unha Noite na Eira do 
trigo, con Uxía
O Galo, con Centro Galego 
de Barakaldo & Ceo de Sil & 
Alberte San Martín
Vals de Pazos de Merexo, 
con Manuel Pazos de 
Merexo

Kepa Junkera

Galiza
Kepa Junkera, o músico euskaldún máis importante, 
influínte e internacional do momento, edita un traballo 
discográfico rodeado das mellores formacións e artistas da 
actual escena tradicional de Galicia. En Galiza a trikitixa, o 
tradicional acordeón diatónico vasco, fúndese á perfección 
coas gaitas, as voces, os pandeiros, as arpas, os acordeóns 
para crear un universo de música tradicional sorprendente. 
Fol Música Cartonado 23 × 23 cm 50 páxinas

ISBN: 978-84-9409-934-2

20 €
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Fágase socio/a de Biblos e só por 15 euros ao ano recibirá: 
Unha revista bimestral 

As novidades editoriais galegas ou sobre Galicia
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Bom-bom
Vermello corazón
Altinho 
Quem disse?
Coração de manteiga 
Pulsando no mundo
Dous sentimentos 
De veludo e algodón
Desafinado
O tic-tac tic-tac do meu coração
Véxovos na consulta 
Taller de corazóns
Apartamento
A gotinha d’água
Coração estaladizo
Suburbano coração
A canção minha e tua
No corazón da cereixa
Tum tum tum

Pack Libro-disco 
Galiza + pandeireta 
asinada por Kepa 
Kunkera
Referencia: 07-0033-449
45 €

Antón Seoane

De Voces Ceibes 
a Milladoiro
O músico Antón Seoane, un dos fundadores de Milladoiro, 
analiza polo miúdo, como protagonista en primeira persoa 
que foi, a época que vai dende a aparición da Canción 
Popular Galega, un movemento de cantautores, cancións 
protesta, música de taberna e influencias mesturadas que 
ían en coalición desordenada contra a longa sombra do 
franquismo, ata o nacemento e éxito de Milladoiro.
Páxinas que propoñen unha viaxe no tempo. Da man de 
Antón Seoane,  peza fundamental de Milladoiro, suxírese 
unha andaina polos anos anteriores á saída do primeiro 
disco da mítica formación, ao tempo que se revisa unha 
época (a fin do franquismo) e un proxecto movido polo 
desexo de construír unha música de nós e de botar a andar 
un proxecto absolutamente diferente: Milladoiro. O libro 
acompáñase dun CD no que Antón Seoane, Pilocha e 
Rodrigo Romaní, coa participación de Nando Casal, Bibiano, 
Miro Casabella, X. Quintas Canella, Dónal Lunny, Harry C, Roi 
Casal, Manú Conde, Pancho Álvarez, Anxo Pintos, Segundo 
Grandío, Laura Amado, Quico de Cariño, Natalia Zoltan e 
outros compañeiros de viaxe e aventuras, volven gravar, 
dándolles nova vida, cancións emblemáticas do período 
1973-1978, algunhas delas rexistradas para este proxecto por 
vez primeira.
Galaxia Rústica 24 × 21 cm 120 páxinas

ISBN: 978-84-9865-494-3
28,03 €

Pandeireta 
asinada por

Kepa 
Junkera 
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