
A Yared non lle gusta a escola. Cre que é un sitio aburrido e non entende 

por que ten que ir cada día. Nesta historia, Yared ofrécenos unha visión 

positiva da escola, como un lugar onde cada día é diferente e onde pode-

mos aprender moitas cosas. 

Toribio, un neno de oito anos cun enxeño fóra do común.  Historias cheas de 

humor e imaxinación e marcadas polos fabulosos inventos do seu personaxe 

principal, as historias, sempre didácticas, reflicten unha das facetas da perso-

nalidade do autor: a fascinación pola tecnoloxía. 

Martes de Carnaval  é unha triloxía teatral escrita por 

Valle Inclán e publicado en 1930. Componse das Galas 

do  difunto,  A  Filla do Capitán e os Cornos de Don Frio-

lera. Polos contidos descritivos das súas avaliacións e 

polo uso da linguaxe nos  diálogos e accións, a  triloxía 

foi considerada como unha das pezas do pleno desen-

volvemento do esperpento 

.“Historia de una escaleira”  é unha obra de teatro (1947 e 

1948) de Antonio Buero Vallejo, polo cal recibiu o Premio 

Lope de Vega. Foi lanzado no Teatro Español de Madrid o 

14 de outubro de 1949. El analiza a sociedade española 

con todas as súas mentiras a través da veciñanza dunha 

escaleira. O tema principal do traballo é o amor frustrado. 

Ninguén é feliz, todo o mundo é egoísta, a miseria perpe-

túase  polo egoísmo que leva á infelicidade. 

María Victoria Moreno Márquez, nada en Valencia de Alcán-

tara (provincia de Cáceres) o 1 de maio de 1941 e finada en 

Pontevedra o 21 de novembro de 2005, foi unha escritora 

de literatura infantil e xuvenil en lingua galega e profesora 

de ensino secundario en institutos de Lugo, Sanxenxo e Pon-

tevedra. 

En 2018 será a figura protagonista do Día das Letras Gale-

gas, sendo a cuarta muller que leva ese recoñecemento na 

historia da celebración. 
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Miguel, como tantos outros nenos, pregúntase polo seu 

futuro e ten no seu pai un modelo a imitar, pero ser adul-

to ten os seus pros e as súas contras. Esta historia fálalles 

aos máis novos de responsabilidades, ensínalles a valorar 

o traballo doutras persoas e, sobre todo, a aceptarse a si 

mesmos.   

Érase unha vez un  rei que vendo que cada vez se sentía máis vello e canso 

quería decidir cal das súas tres fillas fermosas sería a sucesora do reino. Pero 

el non sabía cal escoller, por fin  decidiu que sería  o pobo que elixira. Pero 

as princesas eran tan pálidas que o pobo dixo non querían ningunha porque 

crían que estaban enfermas de aburrimento. Cada unha das tres irmás bus-

car unha solución diferente a este problema. Un vai mirar á noite, o outro no 

campo e prados verdes. Pero será a pequena a única que chora  porque non 

quere que  o seu pai deixe  o reinado 

“Agni y la lluvia”.  A pobreza e a invisibilidade son 

a vida diaria dun neno de 10 anos en Mumbai. 

Dende os 6 anos ela está a traballar nun lavadoi-

ro. E, con todo, sempre ela sorrí. 

Entrañable historia na que se confunde enriquecedo-

ramente o poder evocador da imaxe e o poder creati-

vo da imaxinación e a palabra. Entre as cousas da súa 

nai, un día Isabel atopa unha foto da súa bisavoa Bea, 

para comezar daquela un silencioso diálogo con 

aquela muller. Descobre deste xeito mundos novos, 

segredos da súa familia e dela mesma. Outro día a 

aquel diálogo incorpórase unha terceira presenza: a 

dunha nena que resultará bisneta de Isabel. Esta últi-

ma entón pode situarse en tres tempos: o presente 

(o momento do encontro), o pasado (que habita Bea) 

e o futuro, onde vive a máis pequena. A memoria e 

os proxectos veñen a facer posible a liberdade no 

presente, descubrirá Isabel. 

Bala Perdida é o último pirata do Atlántico Norte, 

un capitán que vai acompañado dun corvo e dun 

grupo de valentes mariñeiros. Rosa Ribeiro é unha 

nova e atrevida xornalista que dirixe o Celtic News, 

un xornal moi peculiar, baixo o pseudónimo de 

Ganso Salvaxe. 

Unha particular revisión de contos clásicos na que a 

“Cenicienta “acaba casada cun señor que facía marme-

lada, “Branca Neves” fai autostop, “Os tres osos” có-

mense a “Rizos de Ouro” e “Carapuchiña  Vermella” 

faise un abrigo co lobo e cos “Tres Porquiños” 


