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LUÍS CARANDELL (1929-2002) 
Periodista d'ofici, va ser durant anys corresponsal en 
diversos països (Egipte, Israel, Japó o l'URSS) i va 
viatjar per tot el món com a reporter. De vuelta a 
España va treballar en "Informaciones", "Triunfo", 
"Cuadernos para al Diálogo", "Diario 16", "Antena 3" 
i "El País". Potser la seua més famosa aportació a la 
realitat nacional van ser les seues diverses entregues 
del “Celtiberia Show” que exposava, trets de la 
premsa, casos i coses relatives als espanyols. Ha 
escrit molts altres llibres sobre viatges i visions dels 
pobles d'Espanya. Encara que nascut en Barcelona, va 
ser nomenat Hijo Adoptivo de Madrid al novembre 
de 1980, on va morir i en 1995 va rebre la Medalla de 
Oro al Mérito del Trabajo. 

Ultreia : historias, leyendas, gracias 
y desgracias del Camino de Santiago 
Madrid : El País, 1999 
BG 908/CAR/ult 

Madrid práctico, todo Madrid 1994 
: las 3.000 mejores direcciones para 
vivir, comprar y divertirse 
Madrid : Espasa-Calpe, D.L.1993 
BG D/R/GT/46/MAD/mad 

CARLOS CASARES (1941-2002) 
Naix en Ourense. Catedràtic de literatura espanyola, 
director de l'editorial Galaxia, membre de la Real 
Académia Gallega i president del Consello da Cultura 
Galega. Com a escriptor es va donar a conèixer l'any 
1967 amb el llibre de relats, Vento Ferido. 

Ilustrísima 
Vigo : Galaxia, 1994 
BG Li134.4/CAS/car 

 
Vento ferido 
Vigo : Galaxia, 1995 
BG Li134.4/CAS/car 

Os escuros soños de clío 
Vigo : Galaxia, 1994 
BG Li134.4/CAS/car 

Xoguetes para un templo 
prohibido 
Vigo : Galaxia, 1988 
BG Li134.4/CAS/car 

Os mortos daquel verán 
Vigo : Galaxia, 1996 
BG Li134.4/CAS/car 

Vicente Risco 
Vigo : Galaxia, 1981 
BG 929/RIS/cas 

Deus sentado nun sillón azul 
Vigo : Galaxia, 1996 
BG Li134.4/CAS/car 

Un polbo xigante 
Vigo : Galaxia, D.L. 2000 
BG Li134.4/CAS/car 

O sol do verán 
Vigo : Galaxia, D. L. 2002 
BG Li134.4/CAS/car 

R. Otero Pedrayo 
Vigo : Galaxia, 1981 
BG 929/OTE/cas MAYO 2003



Conversas con Anxel Fole 
Vigo : Galaxia, 1984 
BG Li134.4/FOL/anx.0 

Un país de palabras 
Vigo : Galaxia, 1998 
BG Li134.4/CAS/car 

FRANCISCO COLOANE (1910-2002) 
Novel·lista, contista i dramaturg xilé. És el mestre de 
la literatura marítima i austral a Xile. Va col·laborar 
en el diari Magallanes. Va obtindre el Premio 
Nacional de Literatura en 1964 i va pertànyer a la 
Academia Chilena de la Lengua des de 1980. 

Los pasos del hombre : memorias 
Barcelona : Mondadori, 2000 
BG 929/COL/fra 

JOSÉ-Mª GIRONELLA (1917-2003) 
Va nàixer en Darnius, Girona. En 1946 es va revelar 
com a escriptor amb la seua novel·la Un hombre, amb 
la que va guanyar el premi Nadal. Autor destacat per 
la seua trilogia sobre la guerra civil iniciada amb Los 
cipreses creen en Dios (1953), i seguida amb Un 
millón de muertos (1961) i Ha estallado la paz 
(1966). Amb una extensa obra que suma una trentena 
llarga de títols entre novel·les, assajos i llibres de 
viatges, va col·laborar com a articulista en el Diari de 
Girona. La seua última novel·la El Apocalipsis va ser 
publicada l'any 2002, el de la seua mort. 

Ha estallado la paz 
Barcelona : Planeta, 1969 
BG Li134.2/GIR/jos 

Un millón de muertos 
Barcelona : Planeta, 1968 
BG Li134.2/GIR/jos 

Los cipreses creen en Diós 
Barcelona : Planeta, 1968 
BG Li134.2/GIR/jos 

Condenados a vivir 
Barcelona : Planeta, 1994 
BG Li134.2/PRE/pre 

Yo, Mahoma 
Barcelona : Planeta-De Agostini, 1993 
BG 929/MAH/gir 

ADOLFO MARSILLACH  (1928-2002) 
Nascut a Barcelona, actor, director de teatre i cine, 
autor teatral, articulista... Sense oblidar el seu treball 
en ràdio i televisió portava treballant en el món de 
l'espectacle des dels dèsset anys. A pesar d'haver 
cursat estudis de Dret en la Universitat de Barcelona 
mai va exercir la professió d'advocat. Mort a Madrid, 
després d'una llarga malaltia que el tenia retirat dels 
escenaris des de fa diversos mesos. Va ser fundador 
del Centro Dramático Nacional en 1978, va crear la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1985 i va 
ser director general del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas de 1989 a 1990. Entre els seus nombrosos 
premis figuren el de Interpretación del Festival de 
San Sebastián, el Fotogramas, el Mayte de teatre, el 
de la Associación de Directores de Escena, el 
Nacional de Teatro, i la medalla al Mérito en las 
Bellas Artes. 

Tan lejos, tan cerca : mi vida 
Barcelona : Tusquets, 1998 
MA 929/MAR/ado 

ANNA MURIÀ (1904-2002) 
Naix a Barcelona, considerada la primera dona que va 
exercir el periodisme a Espanya. Durant la Guerra 
Civil va dirigir el Diari de Catalunya. A la caiguda 
de la Segona República en 1939, va eixir cap a 

França. Just durant la seua estada en Chateau de 
Roissy-en-Brie coneix a Agustí Bartra, poeta que 
moriria en 1982, qui va ser el seu company. Després 
de la seua estada a França, es va exiliar a Mèxic i va 
tornar a Espanya en 1970 on romandria fins morir. 

L’obra de Bartra :assaig 
d’aproximació 
Barcelona : Pòrtic, 1992 
BG Li134.1/BAR/agu.0 

A becerola fan ballades 
Barcelona : La Galera, 1978 
MA Li134.1-93/MUR/ann 

Aquest serà el principi 
Barcelona : Lasal, 1986 
BG Li134.1/MUR/ana 

Crónica de la vida d’Agustí Bartra 
Barcelona : Pòrtic, 1990 
BG 929/BAR/mur 

ZOÉ OLDENBURG (1916-2002) 
Escriptora d'origen rus i francesa d'adopció, famosa 
per les seues novel·les històriques. 

Las cruzadas 
Barcelona : Destino, 1974 
BG 940.1/OLD/cru 

JOSÉ-Mª SÁNCHEZ SILVA (1912-2002) 
Escriptor i periodista catòlic, conegut pel seu llibre 
Marcelino, pan y vino portat al cine en dos ocasions. 
Mort a Madrid. 

Marcelino pan y vino 
Madrid : Anaya, 1985 
MA Li134.2-93/SAN/mar 

 


