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IES LUCUS AUGUSTI 

Persépole é a autobio-
grafía de Marjane Satra-
pi , unha mujer iraní nada 
en Teherán en 1969 no 
seo dunha familia progre-
sista. É o retrato da vida 
da autora, máis tamén o 
reflexo da revolución ira-
ní de 1979 que deu lugar 
a un governo islámico e 
de como o viviron as fa-

milias do país.  
Desde o inicio, coa introdución do velo  na 
vida social e a separación por sexos nas escolas, 
ata a vida universitaria e as revoltas estudantís, 
Satrapi fai un repaso á súa vida que se remonta 
aos seus devanceiros, axudándonos a entender 
as motivacións históricas da revolución islámi-
ca, amosándonos á vez unha opinión crítica có 
goberno. 
 

 

Harry Potter, un neno orfo 
criado polos seus tíos,  des-
cobre no seu undécimo cum-
preaños que é un mago.  
Na novela nárranse os seus 
primeiros pasos na comuni-
dad máxica, o seu ingreso na 
Escola de Maxia de Howarts 
e como comeza a facer ami-
gos, que o axudan a enfron-
tarse a Lord Voldemort, o  

bruxo tenebroso que asasinou aos seus pais e 
cuxo espírito busca un antigo obxecto lexenda-
rio coñecido como a Pedra Filosofal.  
 

 



Un canto á  liberdade 

que otorgan os libros e 

unha emocionada ho-

menaxe ás mulleres lec-

toras. As mulleres en-

contraron moi pronto 

na lectura un xeito de 

romper as estreiteces do 

seu mundo. A porta aberta ao coñecemento, a 

imaxinación, o acceso a outro mundo, un mun-

do de liberdade e independencia, que lles per-

mitíu desenvolverse  e adoptar, pouco a pouco, 

novos roles na sociedade.   

 

A literatura foi tradi-

cionalmente un terreo 

reservado aos homes e, 

ata ben entrado o sécu-

lo XX, as poucas mu-

lleres que se atrevían a 

escribir adoitaban utili-

zar seudónimos mascu-

linos. Pero a partir do 

século XIII algunhas 

mulleres atrevéronse a escribir nun mundo no 

que só unhas poucas privilexiadas tiñan acceso 

á lectura. Esta obra repasa a traxectoria das es-

critoras máis destacadas da historia, como as 

irmás Brönte, Jane Austen, George Sand ou 

Virginia Woolf.  

A historia comeza cando lle 

regalan a Xonás Berglund un 

magnetófono polo seu aniver-

sario. Logo, xunto á súa irmá 

maior Annika e cun amigo co-

mún, David Stenfäldt, veranse 

envolvidos por misterios e 

aventuras tras aceptaren coidar 

durante o verán as flores da 

Casa de Selander, unha casa 

deshabitada que deciden explorar e na que atopan 

unhas cartas do século XVIII. Xonás, Annika e Da-

vid sentiranse fascinados por un aspecto daquela his-

toria e emprenden unha investigación que os envol-

verá en aventuras insólitas que incluso chegarán a 

mobilizar ao país e a institucións estranxeiras.  

 

 
Esta antoloxía conxuga hu-

mor e fantasía para recoller 

historias e tradicións de Sue-

cia, Etiopía, Marrocos, Pa-

namá, Brasil, Norteamérica, 

India, España, Rusia, Sume-

ria e incluso Alaska, escritas 

por varias autoras que teñen 

unha relación especial có 

contexto no que se inspiran. 

As lendas e os relatos resaltan valores trascendentais 

e son ventas ao folclore de distintas latitudes.  

Percorre a historia de Portu-

gal, a través de personaxes 

de varias xeracións, desde os 

anos vinte ata os anos no-

venta do século XX. 

Amósase a represión exerci-

da en Portugal durante as 

ditaduras de Salazar e Mar-

celo Caetano e a actividade 

da resistencia clandestina antifascista; como pano 

de fondo o relato dalgunhas historias de amor, en-

tre as que salientan a de Dinís e Filipa, que namo-

ran perdidamente sen calibrar as consecuencias.  

Para os protagonistas a militancia política non foi 

unha opción senón unha esixencia e tiveron que 

pelexar contra a miseria e contra os seus propios 

sentimentos, loitando coa única arma da que 

dispuñan: a resistencia.  
 
 

Esta é a historia dunha carta 
que nunca chegou ao seu des-
tino. A historia de dúas nenas, 
Harmonía e Rosa, exiliadas en 
Rusia. De dous amigos que se 
atopan en bandos opostos,unha 
muller loitadora, dun carteiro 
namorado, dun rapaz empeña-
do en borrar a tristeza dos ollos 
dunha rapaza. 
É unha historia de fillos separa-
dos dos seus pais, de parellas 

desfeitas, de homes e mulleres zarandeados e mal-
tratados polos ventos do odio. Pero Tristes armas 
é sobre todo unha historia de amor co fondo da 
Guerra Civil. 


