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Dende diferentes ámbitos, e por diferentes motivos, moitos homes e 

mulleres deixaron a súa profunda pegada na historia . Homes e mulleres 

que viviron para a música, a  ciencia, as artes, a literatura, que loitaron 

por defender os dereitos universais, se sublevaron, ou que dende o poder 

determinaron, para ben ou para mal, a vida de moitas persoas. Dende a 

Biblioteca Ágora ofrecémosvos unha selección de biografías, memorias, 

cómics, ensaios, películas, novelas… baseadas nestas persoas.  

 

Conscientes de que moitos outros poderían estar aquí representados, 

pedímosvos a vosa colaboración para valorar os materias seleccionados 

e recomendar outros que  que botedes en falta  

 

 



 

 

Todo pola ciencia!! 

 

 

Máis alá dos números, dos laboratorios, das probetas... a ciencia está 

construída por homes e mulleres cunhas vidas cheas de curiosidade, paixón e 

aventura. A achega destes homes e mulleres ó desenvolvemento da ciencia foi 

fundamental. As súas investigacións permitiron seguir avanzando en 

diferentes campos científicos: as matemáticas a medicina, a bioloxía, o 

coñecemento do universo.... A súa entrega  non sempre foi compensada pero 

o seu traballo permitiunos chegar ata aquí 
 

 

Autor:  David Leavitt  

Título: El hombre que sabía demasiado: Alan Turing y la invención de la computadora  

 

Un libro sinxelo sobre un home complexo: Alan Turing. Matemático británico nacido en 1912, 

precursor da informática moderna e principal responsable do desciframento do código Enigma, 

empregado polos alemáns durante a Segunda Guerra Mundial para mandar as súas ordes de 

ataques ás posicións aliadas. Lonxe de ser admirado como un heroe pola  súa dedicación a esta 

investigación que cambiou o curso da guerra, foi xulgado e acusado en 1952 pola súa condición 

de homosexual e, ignorado por todos, suicidouse dous anos máis tarde 

 

Autor :  Javier Casado 

Título : Wernher Von Braun : entre el águila y la esvástica 

 

Wernher von Braun, físico estadounidense de orixe alemá, é considerado o pai da era espacial e 

principal deseñador do foguete Saturn-V co que o home chegou á Lúa. Pero tamén un personaxe 

moi controvertido pola súa vinculación ao nazismo: afiliado dende 1937 ao partido nazi, foi 

oficial das Waffen-SS e fíxose cargo, como director técnico, do Centro de Investigacións de 

Peenemunde, no que se desenvolveron os foguetes-bomba V-2, utilizados para bombardear 

cidades aliadas. 

 

Autor : Sylvia Nasar 

Título : Una mente prodigiosa 

 

John Forbes Nash (Virxinia, 1928) é un matemático norteamericano especialista en teoría de 

xogos, xeometría diferencial e ecuacións, e famoso por ter rebatido as teorías de Adam Smith có 

seu sistema de equilibrio de mercados. A súa vida flutúa entre o recoñecemento público, que lle 

levou a acadar o Premio Nobel de Economía en 1994, e o drama privado debido á esquizofrenia 

que padeceu durante preto de tres décadas. 
 

Autor :  Richard Feynman ; Ralph Leighton 

Título : ¿Está usted de broma, Sr. Feynman? 

 

Richard Feynman non foi só un dos físicos teóricos máis destacados do mundo senón tamén 

unha personalidade insólita e xenial cuxas investigacións sobre a reformulación da teoría 

cuántica para calcular as interaccións entre a radiación electromagnética e as partículas 

elementais lle valeron o Premio Nobel de Física de 1965. Na súa biografía e na súa obra danse 

cita a curiosidade irrefreable, o escepticismo empedernido, o sentido do humor, o gusto pola 

travesura, a máis vasta cultura e o máis penetrante enxeño. 
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Autor : Rosa Montero  

Título : La ridícula idea de no volver a verte  

 

Cando Rosa Montero leu o marabilloso diario que Marie Curie comezou tras a morte do seu 

esposo, e que se inclúe ao final deste libro, sentiu que a historia desa muller fascinante que se 

enfrontou á súa época lle enchía a cabeza de ideas e emocións. De aí naceu este libro, que 

ademais de contara extraordinaria traxectoria de Curie, constrúe unha narración que fala da 

superación da dor, das relacións entre homes e mulleres, da ciencia, da vida e a morte... 
 

Autor : Andrew Robinson 

Título : Einstein : cien años de relatividad  
 

Biografía autorizada de Einstein, explicada a través do seu traballo no campo da física. Presenta 

a simplicidade que se esconde no mais profundo dos maiores descubrimentos de Einstein. Revela 

a súa vida chea de paradoxos a través de ensaios dos científicos Stephen Hawking, Philip 

Anderson e Steven Weinberg. E achéganos á súa vida fóra do ámbito científico: os encontros con 

algúns personaxes do seu tempo, o seu amor pola música, a súa turbulenta vida familiar... 

 

Dirección: Richard Dawkins 

Título  : El genio de Darwin : las claves del evolucionismo 

 

Richard Dawkins, famoso biólogo evolutivo e divulgador científico, lévanos nesta serie de 

televisión de tres episodios a un percorrido pola vida de Charles Darwin e a súa revolucionaria 

Teoría da Evolución por medio da selección natural: quen foi Charles Darwin, como 

desenvolveu a súa teoría, de que trata esta,  e por que é importante. E revela ademais como 

Darwin cambiou a forma en que nos vemos a nós mesmos, ao mundo e ao noso lugar nel. 

 

Autor : John Banville 

Título : Copérnico  

 

O gran debate de Copérnico líbrase entre a conciencia da importancia dos seus descubrimentos e 

o temor ás represalias da Igrexa. A súa concepción do universo homoxéneo e infinito, situado 

arredor do Sol, en oposición ao cosmos pechado que tiña ao home como centro, supoñía un 

desafío para a Igrexa, que non permitiu publicar os seus descubrimentos. A súa evolución 

profesional vai acompañada da persoal, que Banville expón cunha gran gama de matices. 
 

Autor : Kitty Ferguson 

Título : Stephen Hawking : su vida y obra  
 

Stephen Hawking é unha das figuras máis notables do noso tempo, e unha fonte de inspiración 

para moitos pola súa capacidade de superación. Esta biografía permite coñecelo  dende a súa 

infancia, seguir a súa loita coa enfermidade neurodexenerativa que padeceu,  e fascinarnos co 

seu permanente esforzo para acadar a comprensión científica do universo. Esta obra tamén 

resume e explica aos profanos a ciencia de vangarda coa que Hawking se comprometeu. 

 

Dirección : Joseph Losey 

Título : Galileo (1974) 

 

 Galileo, brillante matemático e astrónomo nacido en Pisa no século XVI, contribuíu de xeito 

decisivo ao desenvolvemento científico coas súas teorías sobre o sistema solar. A película analiza 

o enfrontamento da Igrexa contra un home que cuestionou o principio de autoridade sobre o que 

se baseara durante séculos o coñecemento humano.  
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Dixéronnolo con cores: 

 

Ó longo da historia moitos homes e mulleres dedicaron a súa vida ás 

artes. Pintores ou pintoras que có seu traballo romperon as conviccións 

da súa época e abriron novos camiños que revolucionaron as artes. 

Sempre polémicos, con frecuencia rexeitados no seu tempo. As súas 

biografías son o reflexo dun espírito inconformista e dunha forza de 

vontade que o paso do tempo acabou por recoñecer. 

 

Autor : Andrew Gramam-Dixon 

Título : Caravaggio : una vida sagrada y profana 

Andrew Gramam-Dixon, historiador británico e presentador de arte, pasou máis de 10 anos 

investigando sobre o pintor máis representativo do Barroco Michelangelo Caravaggio. O 

resultado é este traballo no que conxuga a descrición da tormentosa vida do pintor (matou a un 

home, estivo en prisión, el mesmo foi vítima dun intento de asasinato...) coa análise profunda da 

súa obra e a súa evolución pictórica. 

 

Director : Vincente Minnelli 

Título : El loco del pelo rojo (1956)  

Minnelli mostra como poucos a sensación de fracaso e soidade que acompañou ao hoxe en día 

famoso pintor impresionista ao longo da súa vida, e acabou levándoo ao suicidio. Brillantes 

interpretacións de Kirk Douglas, que sabe destilar en cada xesto a angustia vital do personaxe, e  

Anthony Quinn, que obtivo un merecido Óscar na súa breve pero extraordinaria encarnación de 

Gauguin. 

 

Autor : Baltasar Magro  

Título : La luz del Guernica 

Un percorrido pola vida e a obra do pintor español e unha sincera homenaxe á obra mestra que 

mellor reflectiu a traxedia da guerra civil española: O Guernica. Escrito como unha reportaxe 

novelado, o texto divídese en dúas partes. Na primeira, o artista viaxa a Roma, onde coñecerá a 

obra de Rubens. A segunda aborda o proceso de creación do cadro, encargado a Picasso polo 

Goberno da Segunda República española para a Exposición Universal de París 

 

Autor : Elena Poniatowska   

Título :  Leonora 

Unha muller que rompeu as convencións sociais e ataduras para conquistar o seu dereito a ser 

libre, persoal e artisticamente. A máis importante pintora surrealista, viviu unha turbulenta 

historia de amor co pintor Max Ernst, polo que toleou cando foi enviado a un campo de 

concentración. A incrible vida de Leonora Carrington  é, nas mans de Elena Poniatowska, unha 

aventura apaixonante, un grito de liberdade e unha elegante aproximación ás vangardas 

históricas da primeira metade do século XX.  
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Autor : José Luis Ferris 

Título : Maruja Mallo : la gran transgresora del 27 

A revolucionaria artista galega Maruja Mallo foi unha das figuras máis importantes da xeración 

do 27, vinculada, xunto aos grandes nomes do momento (Dalí, Alberti, Lorca...) aos movementos 

de vangarda do Madrid da época. José Luís Ferris reivindica nesta biografía a esta ousada 

artista relegada ao esquecemento tralo seu exilio en América Latina. A obra vai acompañada de 

multitude de anécdotas que ademais de iluminar o século no que viviu excitarán sen dúbida o 

interese do lector 

 

Director :  John Huston 

Título :  Moulin Rouge  (1952)  

 

París, finais do século  XIX. O pintor impresionista Toulousse Lautrec , membro dunha familia 

aristocrática francesa, apaixónase pola vida bohemia dos baixos fondos parisinos e visita con 

frecuencia o mítico Moulin Rouge, un cabaré onde, mentres bebe, contempla ás sensuais 

bailarinas que bailan o can-can. Unha película de gran vitalidade, ateigada de ritmo e música, 

que Huston conseguiu  captar á perfección. 

 

Autor : Luis Racionero 

Título : La sonrisa de la Gioconda 

 

Racionero, escritor e economista catalán, recrea o esplendor da Italia do Renacemento a través 

dun Leonardo da Vinci que, a piques de morrer, recorda e reflexiona sobre a súa vida. Utilizando 

os cadernos de notas do propio Leonardo, o autor vai descubrindo a técnica pictórica do gran 

humanista, e desvelando o simbolismo encerrado na súa obra.  O libro obtivo o IV Premio 

Fernando Lara de Novela, en 1999 

 

Autor : Martin Gayford 

Título : Miguel Ángel : una vida épica 

 

Aos trinta e un anos xa se lle consideraba o mellor artista de Italia, e probablemente do mundo; 

pero para os seus inimigos era unha persoa arrogante e ordinaria, e unha fraude como pintor. 

Martin Gayford logra transmitir o que se sente ao estar na pel do gran Miguel Anxo, e explica 

como a súa figura transformou para sempre a nosa noción do que pode chegar a ser un artista.  

 

Autor : J.M.G.Le Clézio 

Título : Diego y Frida : una gran historia de amor en tiempos de la revolución 

 

Ela é unha muller fráxil, pero tenaz, rebelde, pintora iconoclasta; el, un home que lle dobra a 

idade, un terrorífico coloso con reputación de devorador de mulleres, comunista e ateo, que ousa 

pintar frescos nos que incita a tomar os machetes e os fusís para derrocar a trinidad demoníaca 

de México: a burguesía, o clero, a clase política... Diego e Frida conta a tormentosa e 

apaixonada historia dunha parella fóra do común. 
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Deron a nota 
 

Non é doado ser un xenio da música, nin agora nin hai séculos. A 

algúns o éxito chegoulles demasiado pronto, e foi difícil de asumir… 

Outros viron truncadas as súas vidas no momento no que a súa obra 

estaba en pleno esplendor; os máis non acadaron una paz de espírito que 

lles permitise vivir a gusto consigo mesmos. Uns poucos lograron vencer 

o paso do tempo e manter a súa vea creativa ata hoxe… Pero todos 

fixéronnos sentir mais vivos coa súa música. 
 

 

 

Director : Milos Forman 

Título : Amadeus  

 

Antonio Salieri, o músico máis destacado da corte do Emperador José II de Austria, queda 

relegado a un segundo plano trala chegada á corte dun mozo chamado Wolfang Amadeus 

Mozart (Tom Hulce). Enfurecido pola perda de protagonismo, fará todo o posible para arruinar 

a carreira do músico de Salzburgo. Mentres tanto, Mozart, alleo ás maquinacións de Salieri, 

sorprende a todos coa súa xenialidade como músico, pero tamén coas súas excentricidades.   

 

Autor : Fernando Argenta 

Título : Los clásicos también pecan 

 

Realmente Vivaldi protagonizou un «armonioso trío» con dúas irmás? Compuxo Mozart algunha 

das súas obras mentres xogaba ao billar? O popular divulgador musical Fernando Argenta, 

director dos programas O Conciertazo ou Clásicos Populares, invítanos a traspasar as alcobas 

dos grandes xenios da música. Desde o rigor e o humor, coñeceremos como vivían, cales eran as 

súas fontes de inspiración, as súas teimas,  ou os seus segredos máis inconfesables 

 

Autor : Clint Eastwood 

Título : Bird  

 

A fama de Charlie Parker, Bird, crece rapidamente a partir da súa chegada a Nova York en 

1940. Pero Parker comeza a abusar do alcohol e as drogas, e a súa vida convértese nun inferno. 

Desde as primeiras escenas o espectador asiste conmovido á decadencia do lendario saxofonista. 

Excelente guión e espléndida actuación de Forest Whitaker 

 

 

Título : Disfruta de mi si te atreves : Bessie Smith, Billie Holliday, Aretha Franklin, Janis Joplin 

y las grandes mujeres que marcaron la historia del blues 

Autor : Buzzy Jackson 

 

Apaixonante itinerario pola vida e carreira das grandes mulleres que marcaron a historia do 

blues, vítimas a miúdo dunha sociedade machista e racista, incomprendidas, apaixonadas , 

loitadoras… e fortes todas elas. Ao relato colectivo destas voces míticas únese non só o estudo da 

evolución dun estilo musical e dos seus protagonistas, senón tamén a crónica do propio século 

XX, un século que viviu a loita imparable da muller por facerse cos mesmos dereitos do home. 
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Autor : Mercedes Villena 

Título :Amy Winehouse : un homenaje a la diva del soul del glo XXI 

 

Aos dezanove anos, Amy Winehouse xa tiña un contrato discográfico cunha multinacional. Era 

o comezo dunha carreira fulgurante que apenas durou oito anos. A artista londiniense morreu 

no seu piso de Candem aos vinte e sete anos por unha sobredoses de alcohol. Este libro percorre 

a traxectoria da moza compositora e cantante desde a súa infancia e os seus anos de formación 

ata as súas crises existenciais e a súa desoladora desaparición.  

 

Dirección : Martin Scorsese 

Título : No direction home (2005) 

 

Un documental coa garantía de Martin Scorsese que relata a vida de Bob Dylan e o seu impacto 

na cultura e música popular americana no século XX. O filme céntrase nos primeiros anos da 

súa carreira : as súas raíces en Minnesota, os seus comezos nos cafés do Greenwich Village, a 

chegada do éxito en 1966. Joan Baez, Allen Ginsberg e outros comparten os seus pensamentos e 

sentimentos sobre o mozo cantante que cambiaría para sempre a música popular.  

 

Autora : Patti Smith 

Título : Tejiendo sueños 

 

Despois do fermoso “Eramos unos niños”, o libro no que desvelaba os recordos da súa mocidade 

en Nova York co seu amigo e amor Robert Mapplethorpe, Patti Smith, segue entregando libros 

entrañables nos que reflexiona sobre unha vida intensa e comprometida coa arte. Agora é o caso 

de Tecendo soños, unha sorte de memoria poética  combinada con breves e poderosas anécdotas 

cotiás, que vén a ensanchar o universo dunha das mulleres máis emblemáticas do rock.  

 

Autor : Kurt Cobain  

Título : Kurt Cobain : diarios  

 

Pensamentos, crenzas, cartas persoais, letras de cancións, debuxos, a evolución do grupo, as súas 

relacións sentimentais, os seus medos... Kurt Cobain plasmou durante anos nun diario a súa 

controvertida vida íntima e persoal. O material seleccionado neste libro, e mostrado 

acertadamente na súa versión orixinal, achéganos ás experiencias vitais dun artista convertido 

xa nunha  icona universal. Unha lectura que atrapa desde a primeira páxina 

 

Autor : Keith Richards 

Título : Keith Richards: Vida : memorias  

 

Asombrando a propios e estraños, Keith Richards escribiu as súas memorias, nas que nos aclara 

algúns feitos do seu pasado : o uso e abuso de estupefacientes; os seus conflitos coa policía; a 

empedernida coalición con Mick Jagger; os seus explosivos encontros con personaxes como 

Dylan, Lennon ou, Clapton; as súas relacións de parella; as extenuantes sesións de gravación; a 

apracible vida rural nunha mansión de Connecticut franqueados os limiares da senectude... 

 

Título : Across the Universe: The Beatles 

 

Xuntos, revolucionaron o pop rock dos anos sesenta e crearon un fenómeno social que arrasou 

no mundo enteiro, provocando moitas polémicas, escenas de histeria frenética alá onde fosen. 

Pioneiros en cambiar o modo de tocar, actuar e comercializar o pop rock, tiveron unha inmensa 

influencia musical e na cultura popular, converténdose  en referentes de modas, estilos e 

opinións políticas no mundo enteiro. 
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Luces, cámara,... acción! 

 

 

 

 

 

Fixéronche rir, chorar, soñar, leváronche polos setes mares buscando 

tesouros agochados, cabalgaches con eles por inmensas pradarías, con 

eles exploraches o espazo exterior... son os magos do cine: directores 

furibundos, mulleres fatais, tipos duros e comediantes... que sería da túa 

vida sen eles? Que foi das súa vidas fora da pantalla? 

 
 

 

 

 

Título : Memorias de un amante sarnoso 

Autor : Groucho Marx 
 

O humor dos Irmáns Marx segue hoxe tan actual como nos anos vinte, e as súas películas 

convertéronse en clásicos e puntos de referencia indiscutibles do xénero. A brillantez dos 

diálogos, a comicidade das situacións e, sobre todo, o continuo rirse de todos os valores e as 

institucións establecidos, son os trazos que fixeron perdurar as súas obras. Memorias dunha 

amante sarnoso, é un hilarante reconto de anécdotas sobre a súa vida de e a dos seus irmáns, así 

como retranqueiras reflexións sobre o amor, a “filosofía marxista, segundo Groucho” e outros 

temas. 

 

Título :Autobiografía 

Autor : Charles Chaplin 

 

Coñeceu a pobreza e o esplendor, criticou o capitalismo, rozou o humor negro e o comunismo, 

compuxo cancións e redactou partituras, atreveuse a ridiculizar a Hitler e negouse a seguir a 

corrente…  Porque ademais dun soñador, dun idealista, dun creador, dun xenio do cine mudo 

capaz de facer sorrir, chorar e mergullarnos na máis absoluta melancolía, era un perfecto 

inconformista. O seu nome, Charles Chaplin. 

 

Título : Paul Newman: la biografía  

Autor : Shawn Levy 

 

Shawn Levy, un dos máis respectados críticos de cine norteamericanos, constrúe neste libro o 

primeiro gran retrato biográfico dun dos grandes mitos masculinos da historia do cine. Levy 

fálanos da súa vida de actor, e tamén desvélanos ao Newman máis descoñecido, mostrándonos 

algúns aspectos da súa vida persoal e as súas experiencias como empresario, piloto 

automobilístico, e director cinematográfico. 
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Título : Mi semana con Marilyn  

Director : Simon Curtis 

 

Ano 1956. A nova actriz Marilyn Monroe chega a Inglaterra para protagonizar con Sir Laurence 

Olivier a película "El príncipe y la corista". Colin Clark, un mozo de 23 anos con bos contactos, 

consegue un traballo como axudante de produción e é testemuña do choque de egos e a tensa 

relación entre Olivier e Marilyn durante a rodaxe. Michelle Williams foi premiada pola súa 

interpretación de Marilyn có Globo de Ouro á  mellor actriz de comedia ou musical. 

 

Autor : Joseph McBride 

Título : Tras la pista de John Ford 

 

McBride traza a traxectoria completa da vida de Ford, desde os seus comezos como fillo de 

inmigrantes irlandeses ata o seu recoñecemento como o máis formidable cineasta americano. 

Unha biografía ben documentada, (McBride entrevistou a máis de 120 amigos do director, 

parentes, colaboradores e colegas), que combina a análise da personalidade do autor co estudo 

da súa filmografía e do contexto histórico no que se produciu a súa obra. 

 

Autor : Christopher Sandford 

Título : Polanski : biografía 

 

Sandford móstranos a vida apaixonante, complexa e escura, do director. Unha vida cargada de 

episodios tortuosos: a horrenda experiencia no holocausto, a condena a cincuenta anos de 

cárcere por manter relacións sexuais cunha menor, a súa fuxida a Francia, o asasinato da súa 

muller, Sharon Tate por membros da chamada Familia Manson... Sandford tamén fixa a súa 

mirada escrutadora no triunfo profesional do cineasta, con anécdotas sobre as rodaxes das súas 

películas. 

 

Autor : Joana Costa Knufinke 

Título : Heroínas y víctimas del cine  

 

Os mellores personaxes femininos na historia do cine: aventureiras, loitadoras, rebeldes, 

abnegadas, tolas, ambiciosas, adúlteras, sexis e clamorosas... Almorzan con diamantes, bailan 

para romper corazóns, loitan pola súa dignidade e aman para ser amadas, caen vítimas do seu 

propio heroísmo e volven levantarse. Medio centenar de mulleres que conquistaron o mundo a 

través da pantalla. 

 

Autor : Davide Toffolo 

Título : Pasolini  

 

Segue vivo Pasolini? Aparentemente si, ou polo menos hai un home que di ser el: talvez unha 

pantasma, talvez un mitómano; o certo é que o debuxante Davide Toffolo concerta una cita con 

él para unha longa entrevista. Dacabalo entre o diario e a reportaxe, Pasolini afonda, de forma 

orixinal e innovadora, no pensamento dun dos máis grandes pensadores italianos na súa 

carreira como xornalista, escritor e director de cine 
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A  beleza das palabras 

 

 

 

Pasa o tempo, cambian as modas, os gustos, pero hai autores que sempre 

están aí. Coñecemos as súas obras, pero, que sabemos das súas vidas? 

Poida que nelas atopemos algo para entender ou apreciar mellor os seus 

libros, pero coidado! Quizais non nos guste o que hai detrás. De todos os 

xeitos seguro que vale a pena intentalo 

 

 

 

Autor : Peter Ackroyd 

Título : Shakespeare : la biografía 

 

Nesta biografía o lector acompaña ao universal dramaturgo nos seus primeiros pasos no mundo 

do teatro isabelino, mostrándolle as convencións teatrais da época, deténdose en aspectos como a 

consideración social dos actores, a xestión económica das compañías teatrais, os procesos de 

edición dos textos, os plaxios, os faladoiros... analizando e expoñendo o contexto en que se 

desenvolveu o talento deste gran xenio. 

 

Autor : Andrés Trapiello 

Título : Las vidas de Cervantes : una biografía distinta 

 

A vida de Cervantes talvez sexa o maior enigma da nosa historia literaria. Apenas sabemos nada 

dela, e todo canto sabemos, dada a magnitude da súa obra, haberá de parecernos pouco. Os que 

se acheguen a ela verán a Cervantes tras de diversas e estrañas máscaras: así, por debaixo da 

súa lenda de soldado e cativo, descubrimos o home que coñeceu vendas e percorreu o mundo 

detrás dunha quimera. Unha biografía documentada, entretida para o lector non especializado, e 

refrescante para o filólogo non especialista da época do Quixote 

 

Autor : Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

Título : Byron 

 

Lampedusa ofrécenos este retrato de Byron como novo poeta metido a cachorro de heroe: un 

exercicio de lectura traspasado de ironía, penetración e sentido do humor. Este siciliano 

encontrou na biografía de Byron a profesión do culto amor-odio cara á terra materna e, nas súas 

obras, o desencanto que ilustra o efémero da gloria literaria e da condición humana. Afinidade, 

identificación, irmandamento, é dicir, a forma máis pracenteira e libre de ler. 
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Autor : Stefan Zweig 

Título : Tres maestros : (Balzac, Dickens, Dostoievski) 

 

“Ensayo ya clásico e imprescindible. Salta Zweig con pericia, emoción y originalidad de la vida a 

la obra de los tres genios, y recorre, como si de una grande y nueva metanovela se tratara, tanto 

las vicisitudes biográficas o las psicologías de la creación, como los caracteres, fundamentos e 

intenciones de los personajes creados, hurgando en los cimientos de unos y de otros con el afán 

de encontrar las conexiones más esenciales o determinantes entre la vida de los autores y los 

efectos de su creación genial”. (Fulgencio Argüelles, el Comercio) 

 

Autor :  Romain Rolland 

Título :  Vida de Tolstoi 

 

Coa celebración en 1910 do centenario da morte de Tolstoi, Acantilado recuperou esta biografía 

do novelista ruso. O autor, Romain Rolland,  premio Nobel en 1915, mestre de fondas 

inquietudes morais, tivo entre os seus discípulos a Stefan Zweig, quen escribiría un libro sobre el 

e sempre recoñecería a súa influencia. O texto goza dunha excelente tradución, reúne citas de 

toda a obra de Tostoi, e se acompaña de numerosas notas a pé de páxina, o que o  sitúa a medio 

camiño entre a narración biográfica e o ensaio literario. 

 

 

Autor : Alfonso Zapico  

Título : Dublinés 

 

O asturiano Alfonso Zapico, mergúllouse durante tres anos no proceso de creación de Dublinés, 

unha novela gráfica centrada na vida de James Joyce na que percorre os momentos, penurias e 

aventuras coas que se foi construíndo unha das grandes figuras do século XX. O arduo traballo 

de documentación que supuxo este relato, polo que Zapico obtivo o Premio Nacional do Cómic 

en 2012, deu á súa vez lugar a un caderno de viaxe, La ruta Joyce , no que relata o seu peculiar 

percorrido polas cidades que visitou tralos pasos do escritor irlandés. 

 

Autor : Stefan Zweig 

Título : El mundo de ayer : memorias de un europeo 

 

Escritor extraordinariamente popular e testemuña de excepción dos cambios que convulsionaron 

a Europa do século XX entre as dúas guerras mundiais, Zweig recorda os momentos 

fundamentais da súa vida, paralela á desmembración daquela Europa central que se cría libre e 

segura. O resultado é un libro capital, un dos mellores de Zweig e referencia inescusable para 

entender os desvaríos dun século desbastador 

 

 

Autor : Ian Gibson 

Título : Cuatro poetas en guerra 

 

Ian Gibson, un dos hispanistas máis coñecidos do noso país, traza nesta obra un emotivo e 

atinado percorrido polas vidas de catro magníficos poetas do noso tempo: Federico García 

Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández e Juan Ramón Jiménez, nun estudo estremecedor 

sobre a lealdade á causa republicana de catro das mellores voces poéticas da España do século 

XX, represaliada coa morte no exilio, o fusilamento sen xuízo e a morte no cárcere. 
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Autor : Anna Caballé, Israel Rolón 

Título : Carmen Laforet : una  mujer en fuga 

 

En xaneiro de 1945, unha moza de 23 anos, Carmen Laforet, gañaba, coa súa obra Nada, o 

Premio Nadal. A novela converteu a autora nunha figura fundamental das letras españolas da 

posguerra. Agora ben, coa mesma rapidez con que a novela se convertía nun éxito comercial e 

literario, ela loitaba por preservar a súa intimidade anunciando que non seguiría escribindo. 

Fíxoo, pero cada novela publicada supuxo un desafío esgotador consigo mesma. 

 

 

Dirección : Bennett Miller 

Título : Capote 

 

Baseándose na biografía de Gerald Clarke, Bennet Miller nos ofrece esta apaixonante película, 

centrada no proceso de creación de A Sangre fría, a obra mestra do excéntrico escritor, que lle 

fixo pasar á historia como un dos grandes, pero tamén o arrastrou ao seu autodestrución. Un 

retrato coidadoso, apaixonado e sobrio dun escritor tan adorado como envexado, que conta coa 

magnífica interpretación de Philip Seymour 

 

 

Autor : Gerald Martin  

Título : Gabriel García Márquez : una vida 

 

Gerald Martin, recoñecido crítico de literatura latinoamericana, ofrécenos esta biografía dunha 

figura fascinante, como persoa e como escritor. Unha obra extraordinaria froito de máis de 

dezaoito anos de traballo, na que desfilan as súas amizades políticas e literarias: Castro, 

González, Clinton, Cortázar, Vargas-Llosa... entre moitos outros; e debúxanse os seus traxectos 

vitais. 

 

Autor :  Paul Auster 

Título : Diario de invierno  

 

Auster volve a mirada sobre si mesmo e, partindo da chegada dos primeiros sinais da vellez, 

rememora diferentes episodios da súa vida. E así se suceden as historias: un accidente infantil 

mentres xogaba ao béisbol, o descubrimento do sexo, a estanza en París, os seus ataques de 

pánico, as viaxes, os paseos, a presenza da neve, o paso e a ferida do tempo... En definitiva, un 

maxistral autorretrato. 

 

 

Autor : J.M. Coetze 

Título : Verano 

 

Un novo biógrafo inglés está traballando nun libro sobre o escritor, John Coetzee. Planea 

centrarse nos anos da súa vida que van de 1972 a 1977, época en que un Coeztee de trinta anos 

comparte unha casiña arruinada nos arredores de Cidade do Cabo co seu pai viúvo, e comeza a 

consolidarse como escritor. O biógrafo embárcase nunha serie de entrevistas con persoas que 

foron importantes na súa vida. Das súas testemuñas emerxe o retrato dun mozo Coetzee torpe, e 

con pouca facilidade para abrirse aos demais. 

 

 

 

 

http://elpais.com/tag/anna_caballe/a/
http://www.lecturalia.com/autor/7479/israel-rolon
http://elpais.com/diario/2010/05/29/babelia/1275091938_850215.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Bennett+Miller
http://elpais.com/diario/2006/02/24/cine/1140735605_850215.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Clarke_
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Philip+Seymour+Hoffman
http://elpais.com/tag/gerald_martin/a/
http://www.elcultural.es/revista/letras/Gabriel-Garcia-Marquez-Una-vida/25983ç
http://www.lavanguardia.com/libros/20120201/54246597616/mapa-de-lectura-de-paul-auster.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/11/actualidad/1334137976_594904.html
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/coetzee.htm
http://cultura.elpais.com/cultura/2010/12/22/actualidad/1292972402_850215.htm


 

 

Intrépidos! 

 

 

Novos mundos por coñecer, selvas cheas de perigos, mares tormentosos, 

cordilleiras infranqueables, desertos de lume e xeo... todo por coñecer, 

saber, ir mais aló e conquistar a gloria. Viaxaron, exploraron, 

arriscaron e descubriron novas terras. Coa súa aventura contribuíron a 

ampliar os nosos horizontes. 

 

Autor :  Mario Vargas Llosa 

Título : El sueño del celta 

 

Heroe e descarado, traizoeiro e libertario, moral e inmoral… Roger Casement foi un dos 

primeiros europeos en denunciar os horrores do colonialismo. Das súas viaxes ao Congo Belga e 

á Amazonía sudamericana quedaron dous informes que conmocionaron á sociedade do seu 

tempo. Estas viaxes cambiaron profundamente a Casement e levárono a militar na causa do 

nacionalismo irlandés. O soño do celta describe unha aventura existencial na que a escuridade 

do alma humana aparece no seu estado máis puro 

 

Título : Marco Polo :de Venecia a Xanadú 

Autor : Laurence Bergreen 

 

Seguindo a ruta de Marco Polo por China e Mongolia, Bergreen afonda nas controversias que 

perduran arredor da lenda de Marco Polo, desvelando algunhas das incógnitas que roldan na 

súa historia e persoa e tentean posibles respostas a outras preguntas que quedan aínda por 

resolver 

 

Título : Magallanes 

Autor : Stefan Zweig 

 

En 1518 un portugués exiliado en España, Fernando de Magallanes, convenceu a Carlos I do 

que parecía un proxecto desmesurado: “Existe un camiño que conduce do océano Atlántico ao 

océano Índico. Dádeme unha flota e demostrareivos como podo dar a volta ao mundo do leste ao 

oeste”. As crónicas do seu tempo chamaron a este viaxe arredor do mundo “a xesta máis 

marabillosa da historia”  

 

Título : 1492 : La conquista del paraíso 

Dirección : Ridley Scott 

 

 O 3 de agosto de 1492, Colón parte do Porto de Palos, ignorando que entre Europa e Asia 

interpoñíanse un continente e un océano que non figuraban nos mapas. O 12 de Outubro de 

1492, 'La Pinta', 'La Niña' e 'La Santa María', atracan nunha pequena illa do Caribe á que 

chamarán San Salvador. Colón descubría un novo continente que ensancha os límites do mundo 

coñecido ata entón. (Filmaffinity)  
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Gobernaron 

 

 

 

Adriano, Isabel la Católica, Enrique VIII, Abraham Lincoln... As súas 

decisións afectaron a millóns de persoas. Teñen algo en común? Que 

ambición os move? Por que buscaban o poder? Como o conseguiron? 

Ata onde estaban dispostos a chegar para mantelo?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Marguerite Yourcenar 

Título : Memorias de Adriano 

 

Marguerite Yourcenar relata en primeira persoa a vida e morte do Emperador Adriano: o máis 

íntimo e maxistral retrato de quen foi un dos últimos espíritos libres da Antigüidade. A narración 

adopta a forma dunha longa epístola que Adriano dirixe a Marco Aurelio reflexionando sobre os 

seus anos de reinado, os seus triunfos militares, o amor, a amizade, as artes… Un clásico da 

literatura universal. 

 

Autor : Goré Vidal 

Título : Juliano el Apostata 

 

A vida de Juliano foi unha loita constante pola liberdade de culto e contra a intolerancia 

relixiosa durante as últimas décadas do século IV d.C. Co pulso narrativo que o caracteriza, 

Gore Vidal recrea a traxectoria dun home ao que unha morte prematura impediu alterar o 

rumbo da historia, e trasládanos a unha época extraordinaria na que unha civilización inicia a 

súa declive, mentres unha nova cultura empeza a emerxer. 

 

Autor : Robert Graves 

Título : Yo, Claudio 

 

Chegado aos últimos anos da súa vida, e medorento de ser asasinado vítima dunha conspiración, 

o emperador Claudio decide consignar por escrito a súa longa e azarosa vida. Nesta novela 

inesquecible, levada á pequena pantalla con rotundo éxito, vemos desfilar ante nós todo o 

esplendor e miseria dos primeiros anos do Imperio Romano, pouco despois embarcado nunha 

espiral de conspiracións, crueldade e violencia baixo os reinados de Tiberio e Calígula. 
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Director : Joseph L. Mankiewicz 

Título : Cleopatra  (1963) 

 

O vitorioso xeral Xulio César vese obrigado a visitar Exipto para evitar a guerra civil provocada 

pola falta de entendemento entre Cleopatra e o seu irmán. César, cativado pola intelixencia e 

beleza da moza, proclámaa raíña indiscutible de Exipto e, tralo nacemento do seu fillo Cesarión, 

convértea na súa esposa. Unha espectacular superprodución protagonizada por Elizabeth Taylor 

e Richard Burton 

 

Autor : Luis Suárez 

Título : Isabel la Católica: Isabel I, Reina 

 

A través desta biografía, o medievalista Luís Suárez propón, con gran rigor documental, unha 

revisión do reinado de Isabel e Fernando. Asistimos ao nacemento dunha nova fórmula política, 

a Unión de Reinos que significou un paso moi importante na construción de Europa. Unha obra 

de historiadores para o público en xeral, que foi galordoada co Premio Nacional de Historia no 

ano 2001.  

 

Autor : Manuel Fernández Álvarez 

Título : Juana la Loca : La cautiva de Tordesillas 

 

Estamos ante un dos personaxes máis conmovedores da nosa historia. Unha raíña apartada do 

poder polo seu marido, Felipe o Fermoso, ao que tanto amaba; polo seu pai, Fernando o 

Católico, que a recluíu en Tordesillas, e polo seu fillo, Carlos I que a ignorou. Unha raíña que, 

aínda que puido telo todo, nin sequera se tivo a si mesma. 

 

Título : Los Tudor 

 

Serie de TV de 38 episodios, filmada entre 2007 e 2010. Drama ambientado durante o reinado de 

Enrique VIII (1509-1547) que fala da vida persoal e pública do monarca inglés. Ansioso de 

poder e moi afeccionado ás aventuras amorosas, gobernaba o seu reino igual que vivía a súa 

vida: sen piedade e sen control. Unha historia sobre os excesos do tirano, cuxo reinado estivo 

marcado pola traizón e as intrigas. 

 

Autor : Stefan Zweig 

Título : María Antonieta : retrato de una reina mediocre  

 

De novo a destreza de Stefan Zweig para o retrato e a súa delicada comprensión da alma 

humana únense para debuxar un cadro extraordinario da máis famosa vítima da guillotina: 

María Antonieta. Neste percorrido pola súa vida, coñeceremos a seu tormentosa chegada a 

Versalles, comprenderemos a súa frustración ante a frialdade do seu esposo, seremos testemuñas 

do seu apaixonado romance co conde Von Fersen e, finalmente, nos conmoveremos ante o seu 

encarceramento e execución. 

 

Director: Sofía Coppola 

Título: María Antonieta  

 

O compromiso matrimonial entre o futuro Luís XVI e María Antonieta sela unha alianza entre 

Francia e Austria. A princesa austríaca vese obrigada a abandonar Viena, para instalarse na 

corte francesa, onde reinan as intrigas e os escándalos…  
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Autor : Stephan Zweig 

Título : Fouché : el genio tenebroso 

 

A ambición e a intriga son as únicas paixóns deste político carente de escrúpulos que navega a 

través das convulsiones sociais e políticas da Francia revolucionaria e do imperio. Como moi ben 

di Zweig: “Os gobernos, as formas de Estado, as opinións, os homes cambian, todo precipítase e 

desaparece nese furioso torbelliño do cambio de século, só un quédase sempre no mesmo sitio, ao 

servizo de todos e de todas as ideas: Joseph Fouché”. 

 

 

Autor : Valentin Hollander 

Título : Napoleón 

 

Referencia para moitas xeracións de lectores interesados na historia de Europa, suscita unha 

fórmula distinta á doutras biografías ao uso: descubrimos á figura de Napoleón a través das 

memorias dun dos seus ministros, Talleyrand. Isto non supón unha renuncia á exactitude nin ao 

rigor histórico; Hollander aposta polos aspectos máis humanos de Napoleón e deixa as  cuestións 

políticas e campañas militares nun segundo plano. 

 

Autor: Paul Preston   

Título : El gran manipulador : la mentira cotidiana de Franco  

 

O historiador británico Paul Preston, un dos máis prestixiosos hispanistas británicos, 

especializado na II República e Guerra Civil, coñece como ninguén a figura de Francisco 

Franco. En El gran manipulador, ofrécenos unha biografía accesible e actualizada, que 

contempla todos os aspectos necesarios para entender a figura do ditador: a súa ascensión no 

exército, a Guerra Civil, a posguerra e as relacións con Hitler, os corenta anos de ditadura… 

 

 

Autor : Miguel Ángel Villena  

Título : Ciudadano Azaña : biografía del símbolo de la II República  

 

Biografía dunha das figuras que máis controversia suscitou na historiografía contemporánea. 

Este libro propón unha mirada humana, próxima e cálida, a un intelectual pouco coñecido, un 

escritor de estilo decimonónico, carácter problemático, presidente do goberno e presidente da 

República durante a Guerra Civil. 

 

 

Director : Steven Spielberg 

Título : Lincoln  (2012)  

 

Daniel Day-Lewis métese na pel do prestixioso presidente americano, Abraham Lincoln, nunha 

interpretación memorable, premiada co Óscar ó mellor actor en 2013. Durante os turbulentos 

meses finais do seu mandato, Lincoln loita por convencer ao dividido goberno dunha América 

esnaquizada pola guerra da necesidade de erradicar a escravitude. Con firmeza e cunha inmensa 

coraxe, Lincoln alenta unha decisión que cambiará a historia para sempre. 
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Indómitos 

 

 

Contra vento e marea, rebeldes as veces con causa, dispostos a arriscalo 

todo polo que crían, para ben ou para mal. Unha vidas cheas de loita, 

conflitos, erros e acertos, queridos e deostados, para algúns son heroes e 

para outros viláns. As súas vidas están aí e que cada un emita o seu 

xuízo 

 
 

 

Autor : Arthur Koestler 

Título : Espartaco 

 

No ano 73 a. d. C., setenta gladiadores se rebelaron para escapar ao seu tráxico destino. A eles 

sumáronse milleiros de desafiuzados e vítimas do sistema de clases romano, dando lugar á maior 

rebelión de escravos á que tivo que enfrontarse o Imperio Romano. Espartaco, líder da rebelión, 

deu unha meta aos seus homes fundando un estado ideal, a Cidade do Sol, na que se aboliu a 

propiedade e a escravitude. Unha parábola sobre movementos de liberación e o seu gradual 

tiranización. 

 

Director : Stanley Kubrick 

Título : Espartaco  (1960) 

 

Durante a súa estancia en prisión consecuencia da caza de bruxas en 1950, Howard Fast 

comezou a xestación da súa novela Espartaco, unha vigorosa proclama pola liberdade. Levada 

varias veces ao cine, a versión máis coñecida foi a dirixida por Stanley Kubrick en 1960. Gran 

dirección, reparto impresionante (Peter Ustinov, Charles Laughton, Kirk Douglas) e maxistral 

guión  (Dalton Trumblo) combínanse para dar lugar a unha historia épica, emotiva e de gran 

calidade 

 

Director : Richard Attenborough 

Título : Gandhi  (1982)  

 

Biopic dun dos seres humanos máis extraordinarios que habiten o noso planeta. Non gobernou 

ningún país, nin foi un gran científico, pero Ghandi, un home modesto e miúdo, conseguiu o que 

ninguén antes: conducir a todo un país cara á liberdade e ser a esperanza dun pobo. Nomeada a 

once Oscar, dos que se fixo con oito : incluídos Mellor Película, Director (Richard 

Attenborough) e Actor Principal (descomunal Ben Kingsley) . Imprescindible.  

 

Autor : Nelson Mandela 

Título : El largo camino hacia la libertad 

 

A autobiografía dun heroe internacional e un dos grandes líderes morais e políticos do noso 

tempo. No longo camiño cara á liberdade Mandela percorre a súa extraordinaria vida, e a súa 

loita continua a favor dos dereitos humanos e da igualdade racial: os anos de estudante e 

pasante en Johannesburgo, o lento espertar da súa conciencia política, a ruptura do seu primeiro 

matrimonio, a separación dos seus fillos, os vinte e sete anos que estivo en prisión, a súa 

liberdade e a instauración definitiva en Sudáfrica dunha democracia multirracial.  
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Autor : Catel & Bocquet 

Título : Olympe des Gouges 

 

Biografía en formato cómic de Marie Gouze, coñecida como Olympe deas Gouges, muller de 

letras, filla da Ilustración, libertina e republicana, que tratou coa maioría de cantos deixaron o 

seu nome impreso nas páxinas da historia da Revolución Francesa (Voltaire, Rousseau, Marat, 

Robespierre…) e loitou por incluír os dereitos da muller entre as propostas desta. Propostas que 

se plasmaron na súa Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadanía , e que seguirían sendo 

revolucionarias ata o século XX. 

 

Autor : Jules Michelet 

Título : Mujeres de la revolución (1854) 

 

Jules Michelet recrea os personaxes femininos que interviñeron no período revolucionario 1789-

1794. Madame Legrós, que loitou pola liberación de Latude, o prisioneiro máis antigo da 

Bastilla; as mulleres que obrigaron a Luís XVI a abandonar Versalles para dirixirse a Paris; 

escritoras e activistas como madame Roland; madame de Stäel, Théroigne de Méricourt, e 

Olympe de Gouges.... E tamén nos fala de algunhas das mulleres (realistas, vendeanas,  

contrarrevolucionarias…) que estiveron no outro bando as doutro bando. 

 

Autor : Le Roy (guión) ; A. Dan (dibujos) 

Título : Thoreau : La vida sublime 

 

A vida en cómic dun filósofo fundamental na historia do pensamento moderno, un escritor e 

intelectual complexo, considerado como o pai do pensamento libertario. Antiescravista, radical 

nalgunhas das súas ideas (rexeitamento do poder e a autoridade ilexítimos, a relación do 

individuo co goberno ) e, sobre na forma na que un individuo dotado de liberdade é capaz de 

enfrontarse ás leis que non respectan os principios morais universais 

 

Autor :  Malala Yousafzai ; Christina Lamb 

Título : Yo soy Malala  

 

Malala Yousafzai deuse a coñecer aos once anos cun blog no que escribía sobre a loita da súa 

familia pola educación das nenas na súa comunidade. Como recoñecemento ao seu valor e á súa 

loita, recibiu numerosos premios, entre eles o Premio Nobel da Paz en 2014. Este é un 

excepcional relato dunha familia desterrada polo terrorismo global, da loita pola educación das 

nenas nunha sociedade que privilexia aos fillos varóns. Eu son Malala fainos crer no poder da 

voz dunha persoa para cambiar o mundo.  

 

Autor : Parshua Bashi 

Título : Nylon Road : la vida en Irán : una autobiografía  

 

Autobiografía en viñetas dunha moza irania obrigada a abandonar o seu país, por mor da 

ditadura e dos continuos conflitos bélicos, e que intenta adaptarse ao modo de vida suízo. Todo 

iso narrado a través dun personaxe, a propia autora, que se desdobra en diferentes álter ego que 

simbolizan os distintos momentos da súa historia. Os seus esbozos en pluma e cores ocres poñen 

de manifesto os evidentes contrastes culturais entre a sociedade occidental e o mundo do que 

procede. Un traballo denso e necesario que supón o ingreso dunha nova autora na cada vez máis 

extensa nómina de mulleres creadoras de cómic (Canal Lector) 
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Autor : Robert Service 

Título : Lenin : una biografía 

 

Robert Service foi un dos primeiros historiadores que tivo acceso aos arquivos centrais do 

partido en 1991, cando estes abríronse ao público. Ademais, puido acceder á correspondencia e 

recordos de familia, de médicos e enfermeiras. Con todo este material, escribiu unha biografía 

que combina a historia persoal cunha sólida reconstrución do contexto político e social de 

Rusia na época da Revolución de Outubro. 

 

Autor : Robert Service 

Título : Trotski : una biografía 

 

Revolucionario, teórico, escritor de gran calado, mullereiro, imaxe da revolución, xudeu, 

filósofo da vida cotiá... Robert Service investigou nos arquivos para brindarnos unha versión 

novidosa da vida de Trotski que arroxa moita luz sobre o personaxe e rebate a imaxe que se 

tiña desta figura esencial do século XX 

 

Autor : Jon Lee Anderson 

Título : Che Guevara 

 

Jon Le Anderson, o único biógrafo que ha ter acceso exclusivo aos arquivos do goberno cubano 

e gozou da colaboración da viúva do Che, Aleida March, traza a traxectoria vital e a complexa 

personalidade do guerrilleiro, desde a súa infancia e a súa mocidade no seo dunha acomodada 

familia arxentina ata a súa morte violenta a mans do exército boliviano. 

 

Director : Steven Soderbergh 

Título : Che, El argentino (2008)  

 

Biopic do famoso guerrilleiro e revolucionario Ernesto 'Che' Guevara, baseado no seu diario. 

Narra o período da guerrilla en Serra Maestra, baixo o mando de Fidel Castro, desde o 

desembarco do Gramma en decembro de 1956, ata a fuxida de Batista, presidente que gobernou 

Cuba co beneplácito dos americanos desde 1952. Impresionante interpretación de Benicio del 

Toro 

 

Director : Elia Kazan 

Título : ¡Viva Zapata! (1952)  

 

Biografía de Emiliano Zapata (1879-1919), famoso revolucionario mexicano que sublevou a todo 

o país contra o goberno ditatorial do Presidente Porfirio Díaz. Kazan intenta mostrar como os 

líderes revolucionarios corrómpense en canto alcanzan o poder. O guión asínao nada menos que 

o escritor John Steinbeck . Brillantes interpretacións de Antony Queen e Marlon Brando, que 

lles conduciron ao Óscar ao mellor actor secundario e ao Premio ao mellor actor no Festival de 

Cannes 
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Vítimas e verdugos do século XX 

 

Testemuñas e protagonistas ao seu pesar dalgúns dos horrores deste 

século, vítimas do nazismo e o stalinismo. Dous nomes se asocian aos 

peores crimes que asolaron Europa a mediados do século XX. As 

biografías da vítimas son testemuño do horror, pero tamén da 

capacidade de superación e da dignidade do ser humano. Nas biografías 

dos verdugos podemos buscar algunha explicación a tanta atrocidade. 

Non son os únicos, o século XX ofrece moito onde elixir. 

 

 
 

 

Autor : Ron Rosenbaum 

Título : Explicar a Hitler : los orígenes de su maldad 

 

En Explicar a Hitler Rosenbaum proponse facer visible a figura do líder nazi e descubrir os 

motivos que revelen que puido levar a un individuo a decidir o exterminio do pobo xudeu. Neste 

proceso de esclarecemento o autor entrevistouse con historiadores (H. R. Trevor-Roper, Alan 

Bullock, Fritz Gerlich, David Irving y Yehuda Bauer) filósofos (Emil Fackenheim) , escritores 

(George Steiner) cineastas (Claude Lanzmann, autor de Shoah ).  

 

Director : Margarethe von Trotta 

Título : Hanna Arendt  

 

Biografía da filósofa xudeu-alemá Hannah Arendt, centrada no momento no que a protagonista 

viaxa a Jerusalén para cubrir para The New Yorker o xuízo ao criminal de guerra nazi Adolf 

Eichmann, responsable directo da “solución final”. Froito desta investigación será o libro 

Eichman en Jerusalén, Un estudo sobre a banalización do mal. 

 

Autor : Shigeru Mizuki 

Título : Hitler : la novela gráfica 

 

Hitler: la novela gráfica é unha rigorosa e lúcida biografía explicada co pulso e a frescura que 

só un narrador da talla de Shigeru Mizuki pode aportar aínda achega dunha das figuras máis 

complexas da historia mundial. Desde os seus inicios como mediocre pintor ata o horror da 

solución final, o gran mestre do manga Shigeru Mizuki debuxa nesta obra algunha da súa 

mellores páxinas sen apartar a mirada dun monstro humano, demasiado humano. 

 

Autor : Ana Frank  

Título : Diario 

 

Ana Frank, unha nena xudía de trece anos, conta no seu diario, ao que chamou Kitty, a vida das 

oito persoas que se viviron ocultos na casa de atrás durante a ocupación nazi de Holanda.  

Axudados por varios empregados da oficina sobre a que se atopa o anexo secreto, as dúas 

familias permaneceron durante máis de dous anos escondidas, ata que, finalmente, foron 

delatados. Ana escribiu o seu diario entre o 12 de xuño de 1942 e o 1 de agosto de 1944. Tres días 

máis tarde todos foron detidos. 
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Autor : Imre Kertész 

Título : Sin destino 

 

Sin destino, historia do ano e medio da vida dun adolescente en diversos campos de 

concentración nazis, non é un texto autobiográfico, pese a que o autor viviu o pesadelo en propia 

carne. O premio Nóbel Imre Kertész móstranos  na súa historia a feridora realidade dos campos 

de exterminio nos seus efectos máis perversos. Pero tamén  a  forza dalgúns valores, como a 

esperanza, a dignidade ou a amizade nesas circunstancias extremas. Unha das mellores novelas 

do século XX, capaz de deixar unha pegada profunda e imperecedoira no lector. 

 

Dirección : Costa Gavras 

Título : La caja de música 

 

Costa Gavras conta a historia dunha prestixiosa avogada estadounidense que decide encargarse 

da defensa xurídica do seu pai, un inmigrante de orixe húngaro acusado de crimes de guerra no 

seu presunto pasado como oficial ao servizo da Alemaña nazi. A película, impactante e dura, está 

inspirada na vida do criminal de guerra John Demjanjuk, e reflicte un aspecto pouco tratado no 

cine : as redes de evasión e ocultamento dos criminais nazis. Oso de Ouro no festival de Berlín en 

1990. 

 

Autor : Primo Levi 

Título : Trilogía de Auschwitz 

 

Si esto es un hombre (1947) inaugura a triloxía que Primo Levi dedicou aos campos de 

exterminio nazis. O libro describe a crónica do horror cotián. Completan a triloxía La tregua 

(1963), relato das tribulacións dun grupo de italianos liberados dos campos nazis, que percorren 

Europa central en compañía do Exército Vermello, e “Los hundidos y los salvados” (1986), 

ensaio no que Levi trata de comprender as condicións e circunstancias que permiten a 

degradación do ser humano 

 

Autor : Simon Sebag Montefiori 

Título :  La corte del zar rojo 

 

O acceso do autor aos arquivos de Stalin e dos seus colaboradores descóbrenos un Stalin 

sorprendente, aínda que non menos brutal. E con el introdúcenos á historia da súa corte 

imperial, a unha epopea de medos, traizóns, privilexio e corrupción; un mundo secreto poboado 

por asasinos, fanáticos, dexenerados e aventureiros (Beria, Molotov, Ordzhonikidze, 

Kaganovich...) que mataron desapiadadamente, ameazaron e foron ameazados, e moitas veces 

deixaron morrer aos seus seres queridos para sobrevivir. 

 

Autor : Rosa Montero 

Título : Dictadoras : las mujeres de los hombres más despiadados de la historia  

 

Xunto a un equipo de televisión, Rosa Montero viaxou por Rusia, Alemaña, Italia e España. Alí 

entrevistaron a familiares directos dos ditadores, visitaron os seus búnkers, as súas tumbas, os 

seus despachos privados, e reconstruíron a intimidade dos tiranos e a súa relación coa 

devastadora historia das ditaduras. Este libro é o resultado dese traballo e da colaboración de 

prestixiosos historiadores internacionais. Dictadoras mostra como se relacionaron os líderes de 

réximes totalitarios coas súas mulleres e en consecuencia, coa sociedade no seu conxunto. 
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Autor : Margarette Bubber-Neumann  

Título : Una prisionera de Stalin y Hitler 

 

Para Margarete Buber-Neumann o pacto nazi-soviético tivo un significado moi concreto, que foi 

o traslado dun sistema de campos de concentración a outro, dos barracóns,  as aramados e ás 

torres de vixilancia do gulag aos campos alemáns, porque un dos moitos artigos daquel acordo 

de vileza era a entrega a Alemania daqueles cidadáns do país que escaparon do nazismo e 

buscaron refuxio na Unión Soviética. 

 

Autor : Clara Usón 

Título : La hija del Este 

 

A través da traxedia persoal de Ana Mladic, filla do ditador Ratko Mladic, Clara Usón nos 

acerca ao terrible drama da guerra dos Balcanes, a última contenda europea e o tema central 

desta absorbente novela. Un híbrido de realidade e ficción cunha ampla galería de personaxes 

como Slobodan Milosevic e Radovan Karadzic, no que a autora combina distintas voces 

narrativas e reflexiona sobre o nacionalismo extremo e a manipulación política. 

 

Autor : Hannah Arendt 

Título : Eichman en Jerusalén  

 

Unha obra que segue sendo un dos mellores estudos sobre o Holocausto. Filósofa alemá de orixe 

xudeu, nome imprescindible para entender o século vinte, Hannah Arendt estuda a cuestión 

xudía e as razóns do fenómeno nazi, a partir do xuízo que en 1961 levouse a cabo en Israel 

contra Adolf Eichmann. 

 

Autor : Art Spiegelman 

Título : Maus 

 

Maus é a biografía de Vladek Spiegelman, un xudeu polaco supervivente dos campos de 

exterminio nazis, contada a través do seu fillo Art, en forma de novela gráfica. A orixinalidade 

narrativa desta obra marcou un antes e un despois no universo da novela gráfica, e por iso Maus 

obtivo o primeiro e único premio Pulitzer outorgado a un cómic. Unha aproximación 

conmovedora ao holocausto, e ademais unha historia da reconciliación, a través do reencontro 

do autor co pasado traumático da súa familia 

 

Autor : Lidia Chukovskaia 

Título : Sofia Petrovna 

 

Leningrado, anos trinta. Sofía Petrovna, viúva dun prestixioso médico, traballa como 

mecanógrafa nunha das máis importantes editoriais de Leningrado. A vida sorrille, malia as 

carencias... Ata que o seu fillo, como ela fiel á Revolución e ao Partido, comeza a ser é vítima das 

purgas soviéticas. Relato de ficción sobre as persecucións de Stalin, da man dunha muller que as 

sufriu na súa propia carne 

 

Director :  Oliver-Hirschbiegel 

Título : El hundimiento (2004) 

 

Berlín, abril de 1945. Nas rúas de Berlín líbrase unha encarnizada batalla. Hitler e os seus fieis 

atrincheiráronse nun búnker. Entre eles atópase Traudl Junge , a secretaria persoal do Führer. 

No exterior, a situación se endurece. Malia que Berlín xa non pode resistir máis, Hitler négase a 

abandonar a cidade e, acompañado de Eva Braun, prepara a súa despedida. (FILMAFFINITY) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Margarete_Buber-Neumann
http://www.elcultural.es/revista/letras/Prisionera-de-Stalin-y-Hitler/16005
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/1330716636_234348.html
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http://weichman/
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Insólitos! 

 

Non son demasiado exemplares, no son un modelo a seguir, son raros, 

insólitos, e móstranos unha faceta, non sempre agradábel, pero moi real 

da condición humana. Entre o periodismo e a narrativa, a chamada 

novela sen ficción, herdeira do novo periodismo americano, estanos 

dando os últimos anos unhas gratas sorpresas 
 

 

Autor : Emmanuel Carrère 

Título : Limónov 

 

“Limónov no es un personaje de ficción. Existe y yo lo conozco”, Esta novela biográfica ou 

biografía novelada reconstrúe a vida dun personaxe real que parece xurdido da ficción. Un 

personaxe á vez detestable e fascinante, cunha peripecia vital case inverosímil, que lle permite ao 

autor trazar un contundente retrato da Rusia dos últimos cincuenta anos e aventurarse na 

indagación sobre as paradoxas da condición humana 

 

Autor : Javier Cercas  

Título : El impostor 

 

Javier Cercas indaga no personaxe de Enric Marco, un suposto ex-prisioneiro dos campos nazis, 

que viviu unha gran impostura durante 60 anos. Presidiu a asociación española de 

superviventes, pronunciou conferencias, concedeu entrevistas, recibiu distincións e conmoveu 

aos parlamentarios españois reunidos para render homenaxe por primeira vez aos republicanos 

deportados polo III Reich. Unha fascinante novela sen ficción saturada de ficción 

 

Autor : Doctorow 

Título : Homer y Langley 

 

O libro empeza así: "Soy Homer, el hermano ciego". En primeira persoa, E.L. Doctorow conta 

no seu relato Homer e Langley, unha historia real de Nova York. Os Collyer naceron nunha 

familia acomodada. A vida levoulles a ser uns acumuladores. Morreron asilados no seu 

domicilio. Langley faleceu ao caerlle unha pila de obxectos que había ido recollendo polo lixo. 

Homer, de fame e sede. 

 

Autor : Emmanuel Carrère 

Título : El adversario 

 

O 9 de xaneiro de 1993 un home matou á súa esposa, os seus fillos e os seus pais, e intentou sen 

éxito suicidarse. A investigación revelou que non era médico, tal como pretendía. Mentía. Desde 

os dezaoito anos  construíu unha existencia ficticia. A piques de ser descuberto, preferiu suprimir 

a aqueles cuxa mirada non puidese soportar. Unha agoniante historia real que é unha viaxe ao 

corazón do horror e foi comparada coa sangue frío de Truman Capote. 
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Servizo Municipal de Bibliotecas de A Coruña  

Rúa Durán Loriga 10-1º , 15030, A Coruña  

Teléfono 981184384 / Fax :981184385  

smb@coruna.es 

 

 

 

Biblioteca Municipal Ágora  

Rúa Ágora s/n 15010, A Coruña  

Teléfono 981189886  

bagora@coruna.es  

 

 

 

Biblioteca Municipal Infantil e Xuvenil 

Rúa Durán Loriga 10-Bjº , 15030, A Coruña 

Teléfono 98184388 / fax 981184385 

binfantil@coruna.es 

Biblioteca Municipal Castrillón 

Praza de Pablo Iglesias s/n 15009 A Coruña 

Teléfono 981184390 / fax 98118439 

bcastrillon@coruna.es 

Biblioteca Municipal Monte Alto 

Praza de los Abuelos s/n 15002, A Coruña 

Teléfono 981184382  

bmontealto@coruna.es 

 

Biblioteca Municipal de Estudos Locais  

Rúa Durán Loriga 10-1º , 15030, A Coruña 

Teléfono 981184386 / Fax :981184385 

bestudiosl@coruna.es 

 

Biblioteca Os Rosales 

Praza Elíptica 1-1º 15011 A Coruña 

Teléfono 981184389  

brosales@coruna.es 

 

Biblioteca Municipal Forum Metropolitano 

Rúa Río Monelos 1, 15006, A Coruña 

Teléfono 981184298 / fax :981184295 

bforum@coruna.es 

 

Biblioteca Municipal Sagrada Familia 

Rúa Antonio Pereira 1-Bj. 15007 A Coruña 

Teléfono 981184392 / Fax 981184393 

bsagrada@coruna.es 

Síguenos en Twitter y Facebook 
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