
Coñecendo a ...  

Gonzalo Moure 
 
O escritor Gonzalo Moure estudou Ciencias Políticas e  
dedicouse ó periodismo durante 16 anos. Desde 1989, 
dedícase case por completo á literatura nun pequeno 
pobo da costa de Asturias. 
Ten formado parte das listas de honra do IBBY e obtido 
moitos premios. O último ata o momento o Gran Angular  
de literatura xuvenil por El síndrome de Mozart.. 
 
Outros libros deste autor: 
 
Los caballos de mi tío. 
 
El bostezo del puma 
“A noite do 19 estás invitada na miña casa 
ó final da miña vida. Estará xenial. Non 
faltes”. 
 
Yo, que mate de melancolía al Pirata 
Francis Drake 
Tra-la derrota da Armada Invencible, Jovino vive diversas 
aventuras nas que coñece o amor e a amizade pero tamén a 
morte e a vinganza. En augas de Puerto Rico, suxire ó 

almirante Pardo de Donlebún unha 
trampa para atrapar ó pirata Drake. 
 
Geranium 
Gwen y Pascua en misión para o 
proxecto Geranium  viaxan polo espacio 
para investigar unha mensaxe 
indescifrable que procede da estrela Tau 
Ceti. De súpeto o seu pulso comeza a 
debilitarse… 

 

 

 

 

 

A nosa Biblioteca 

 
Tódolos  libros da biblioteca levan unha 
etiqueta coma esta. 
Os números indican a materia á que 
pertence o libro; as letras maiúsculas 
corresponden ás iniciais do apelido do 
autor e as minúsculas ás iniciais do título 
do libro. 
Segundo a Clasificación Decimal 

Universal (CDU) o primeiro díxito indica que o libro 
pertence a: 
 

0. Obras Xerais: enciclopedias, diccionarios. 
1. Filosofía. Psicoloxía. Ética. 
2. Relixión. 
3. Ciencias Sociais. 
5. Ciencias Exactas e Naturais. 
6. Ciencias aplicadas: Medicina, Técnica. 
7. Belas Artes. Xogos. Espectáculos. Deportes. 
8. Lingua e Literatura. 
9. Xeografía. Biografías. Historia 

 
¡En seguintes boletíns irémoste contando máis cousas 
pero na biblioteca tes folletos á túa disposición! 
 

 

Suxestións  

 
Axúdamos a mellora-la Biblioteca. Se coñeces algún libro, 
CD, vídeo, etc. que consideras interesante, enche a 
seguinte ficha, corta pola liña de puntos e déixaa no 
buzón de suxestións. ¡Trataremos de mercalo! 
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Sabías que... 
 
O 23 de Abril celébrase o Día 
Mundial do Libro e o Dereito 
de Autor. 
 
Nun día coma este de 1616 
morreron personalidades tan 
relevantes para a Literatura 
como Shakespeare ou Cervan-
tes. Por iso, a Conferencia 
Xeral da Unesco pensa nesta 
data cando en 1995 se decide render unha homenaxe ós 
libros e ós autores e autoras alentando, especialmente á 
xente xoven, a descubri-lo pracer pola lectura. 
 

Alguén dixo... 
“...eu fiquei totalmente subxugado (...) polas palabras, ao me 
dar de conta de que eran instrumentos máxicos, poderes 
encantadores, deuses creadores de todo canto había e canto 
podería haber, seres que se transformaban, non diante dos 
meus ollos, senón dentro de min”. (Xabier P. Docampo, Catro 
cartas) 
 

 
Noticias 
� Especial Letras Galegas: Ó 

longo dos mes de maio 
disporás de bibliografía e 
materiais sobre María 

Mariño. Búscaos na sección 
de novidades da Biblioteca. 

� Pásate pola biblioteca para 
non perde-la onda! 

 
860-3 
MOU 
sin 



Por si che apetece ler...¡Unha mostra! 
 

 
ISABEL ALLENDE 
La ciudad de las bestias 
Alexander Cord ten que ir vivir coa súa 
avoa. A muller, escritora e intrépida 
viaxeira, embarca ó seu neto na 
aventura dun percorrido polo amazonas 
na busca dun lexendario ser xigantesco.  
 
 

 
 

UNAI ELORRIAGA 
Un tranvía cara a SP (Premio 
Nacional de Literatura) 
Lucas, un home de idade avanzada 
que sofre un proceso dexenerativo, 
vive nun mundo no que o imaxinado e 
o real se confunde. 
 

 
 
 
 
XAVIER CAMPOS (Trad.) 
Contos xitanos 
Unha interesante mostra da cultura 
do pobo xitano a través dos seus  
contos tradicionais  
 
 
 
 

 
JOSÉ SARAMAGO 
El hombre duplicado 
¿Que sucede cando Tertuliano 
Máximo Afonso descubre que na 
súa cidade vive un individuo que é a 
súa copia exacta e co que non lle 
une ningún vínculo de sangue? 

Así vai o mundo… 
 
CRIC 
Come y calla…o no 
Como consumidores temos poder sobre 
as empresas, xa que podemos optar por 
mercar os productos daquelas que 
seguen  criterios éticos, de xustiza 
social e ecolóxicos. Neste libro atoparás 
algunhas claves. 
Na mesma liña tamén tes na biblioteca: 
 
- NOAM CHOMSKY e IGNACIO 

RAMONET: Cómo nos venden la 
moto. 

- SETEM: Café amargo. Por un 
comercio Norte-Sur más justo. 

- JOAQUÍN ESTEFANÍA: Hij@, 
¿qué es la globalización? 

 
JACQUES LE GOFF 
Europa contada a los jóvenes 
El autor, partidario convencido da Unión 
Europea, explica para a xuventude o 

pasado, presente e futuro da mesma. 
 
LORENA BERDÚN 
En tu casa o en la mía 
O libro recolle tódolos aspectos que l han 
de terse en conta en materia sexual para 
disipar incógnitas e ter unha información 
axeitada. 
 

 

 

Traballo e emprego 
LUIS PUCHOL 
El libro del CURRICULUM VITAE 
O autor proporciona as claves para 
elaborar un currículo en función do tipo 
de traballo que se pretende conseguir e 
as circunstancias da persoa candidata. 

Actualidade 
 
Revista FOTOGRAMAS 
Entrevistas a Nicole Kidman, Catherine 
Zeta-Jones, Colin Farrel (“ La prueba”), 
Renée Zellweger (“El diario de Bridget 
Jones”) e toda a información sobre as 
películas do mes. 
 
 
 
 

Revista efe eme 
Entrevistas con Jarabe de palo y paco 
Ibáñez. Interesante reportaxe sobre os 
Beatles e todo sobre a actualidade 
musical. 
 

 
Revista NATURA 
Este mes visitamos: o Ecoparque de 
Trasmiera en Cantabria, Sevilla, o 
humedal de Fuente de Piedra en 
Málaga, que alberga a maior colonia 
de flamencos comúns, e  Brihuega na 
Alcarria. Tamén se analiza a situación 
dos animais en perigo da fauna 
ibérica. 

Outras revistas que tes na biblioteca : 
Muy Interesante, Computer Hoy, Mundo Científico, 
Investigación y Ciencia, Boletín Xove, ... 

 

Clásicos de sempre 
 
ARTHUR CONAN DOYLE 
El mundo perdido 
O estrambótico, arrollador e hilarante 
profesor George Edward Challenger, 
decide emprender unha expedición á 
descoñecida terra de Maple White, para 
demostrar a existencia de especies 
prehistóricas. 


