
NOVELAS AMBIENTADAS NA VIDA POLÍTICA DO SÉCULO XIX 
 

GUERRA DE INDEPENDENCIA E REINADO DE FERNANDO VII 

 
 

Agustina de Aragón (María Pilar Queralt del Hierro). Recreación 

da vida da heroica defensora de Zaragoza fronte ás tropas francesas 

en 1808, unha figura da que pouco se sabe de certo pero que entrou 

rapidamente a formar parte da lenda. 

 

 
 

Cuando el padre nos olvida (Gabriel Froger). Memorias dun 

prisioneiro francés abandonado á súa sorte na illa de Cabrera, xunto 

a outros moitos aos que a necesidade obrigou a realizar acción de 

crueldade que chegaron ata o canibalismo. 

 
 

De Austerlitz a Ciudad Rodrigo (Carlos Bravo Guerreira).  A 

novela narra a apoteose de Napoleón en Austerlitz en 1805 e o 

inicio das derrotas en 1812 fronte a Cidade Rodrigo. O fío condutor 

é un oficial francés de cabaleira que combate en Salamanca durante 

a Guerra da Independencia. 

 
 

Dos de Mayo de 1808 (José Luis Olaizola Sarri). Un mozo 

estremeño viaxa a Madrid a finais de 1807 en busca dun traballo e 

alí será testemuña de primeira fila dos acontecementos cos que se 

iniciou a Guerra da Independencia.  

 
 

El bobo ilustrado (José Antonio Gabriel y Galán). Pedro de 

Vergara, de oficio periodista, vaga polas rúas de Madrid de 1808, 

pesaroso polos acontecementos públicos e polos privados que o 

atormentan, especialmente un imposible amor platónico. 

 

 
 

El asedio (Arturo Pérez-Reverte). Cádiz 1812, unha cidade sitiada 

polo exército francés e na que se celebran unhas Cortes 

transcendentais para a moderna historia de España, pero a novela é 

sobre todo como un inmenso taboleiro de xadrez no que varios 

personaxes se moven como nunha partida e as súas vidas van 

cruzándose ata converxer nun final. 

 



 
 

El húsar (Arturo Pérez-Reverte). O subtenente do exército 

napoleónico Frederic Glüntz narra as súas experiencias militares en 

Andalucía en 1808 ao tempo que anota as súas reflexións sobre a 

guerra, o sentido da vida e a reacción humana fronte a situacións 

límite.  

 
 

El rey felón (José Luis Corral).  O personaxe que unifica a triloxía 

de novelas do autor sobre esta época, Francisco de Faria, pecha o 

ciclo con historias centradas entre 1812 –Cortes de Cádiz- e 1815 –

derrota napoleónica en Waterloo-. O protagonista dá a súa opinión, 

moi negativa,  sobre o rei Fernando VII ao tempo que mellora a 

imaxe que a historia deixou de Xosé I Bonaparte.  

 
 

El secreto del rey cautivo (Antonio Gómez Rufo). Aventuras, 

intrigas e amores na España da Guerra da Independencia. 

Guerrilleiros que loitan por expulsar aos franceses e desexan que 

retorne seu rei Fernando VII, pero que teñen que opoñerse ao seu 

absolutismo e volver ao monte a loitar nas guerrillas.   

Episodios Nacionales (Benito Pérez Galdós). Primeira serie centrada nos episodios da 

Guerra da Independencia: Trafalgar, La Corte de Carlos IV, El 19 de marzo y el 2 de 

mayo, Bailén, Napoleón en Chamartín Zaragoza, Gerona, Cádiz, Juan Martín el 

Empecinado, La Batalla de los Arapiles. 

          

 

Episodios Nacionales (Benito Pérez Galdós). Segunda serie centrada na época do 

reinado de Fernando VII: El equipaje del rey José, Memorias de un cortesano de 1815, 

La segunda casaca, El Grande Oriente, El 7 de julio, Los Cien Mil Hijos de San Luis, 

El terror de 1824, Un voluntario realista, Los Apostólicos, Un faccioso más y algunos 

frailes menos. 

         



 
 

¡Independencia! (José Luis Corral). Continuación de Trafalgar, 

historias narradas polo mesmo protagonista, Francisco de Faria, que 

viviu directamente os sucesos do Dous de Maio de 1808 en Madrid 

e os asedios de Zaragoza, onde os heroes anónimos conviven con 

outros que a historia rexistra, como Palafox e Agustina de Aragón.  

 
 

La artillera (Ángeles de Irisarri). Un grupo de mulleres entre as que 

destaca Agustina de Aragón dan ánimo e valor ao resto dos 

defensores da cidade de Zaragoza para resistir o cerco das tropas 

francesas.  

 
 

La brecha (Toti Martínez de Lezea). 1813, San Sebastián, a cidade 

pola que desfila o exército francés en retirada perseguido polas 

tropas de Wellington. Pero os supostos liberadores non serán 

mellores que os ocupantes e os ingleses castigarán á poboación da 

cidade acusándoa de afrancesada.  

 
 

La cruz de sangre. Conjura contra las Cortes de Cádiz (Miguel 

Fernández Villegas). Historia baseada ane feitos reais que mostra 

unha historia de intriga e misterio ambientada en Cádiz en 1812, 

onde unha parella de adolescentes descobre un complot contra as 

Cortes que lle complica a vida.  

 
 

La derrota (Francisco José Bocero de la Rosa ). Tras conseguir que 

a familia real española atravese a fronteira, Napoleón mantena 

secuestrada e inicia a invasión cun inmenso exército. Pero en 

España sufrirá a primeira derrota importante do seu imperio, a de 

Bailén, unha noticia que correrá rapidamente por toda Europa.  

 
 

La desventurada libertad (Pedro J. Ramírez). Reconstrución dos 

cinco meses nos que o derradeiro goberno do Trienio Liberal 

resiste, primeiro en Sevilla e despois en Cádiz, a marcha vitoriosa 

do exército dos Cen Mil Fillos de San Luís en 1823. 

 

 



 
 

La Fontana de Oro (Benito Pérez Galdós). Madrid, durante o 

Trienio Liberal, en pleno reinado de Fernando VII, unha cidade 

axitada polas loitas políticas e as animadas tertulias do café de La 

Fontana de Oro, centro de reunión dun grupo de liberais.  

 
 

La traición del rey (Jose Luis Gil Soto). Historia centrada nas 

claves do ascenso e caída de Manuel Godoy, o personaxe máis 

poderoso do seu tempo en España, odiado polo herdeiro da Coroa, o 

futuro Fernando VII, quen vive conspirando permanentemente para 

destronar  aos seus propios pais e acabar co poder de Godoy. 

 

  

 
 

Las crónicas de Cádiz (Hilda Martín García). Diego de Ustáriz, 

redactor do Seminario Patriótico de Madrid, realiza unha viaxe por 

Andalucía en tempos da ocupación francesa e describa a situación 

cos seus ollos de periodista minucioso e observador.  

 
 

Los espejos de Fernando VII (María Pilar Queralt del Hierro). 

Catro espellos privilexiados –as catro esposas de Fernando VII- 

reflicten, a través das súas propias experiencias, a imaxe dun 

monarca déspota e tirano, pero de fascinante personalidade. 

  

 
 

Los rifles de Sharpe (Bernard Cornwell). A batalla de Elviña en 

1809 foi unha dura proba para o exército británico e na que faleceu 

un dos seus heroes, John Moore. No medio dos acontecementos, o 

tenente Richard Sharpe é rodeado polo inimigo; para salvarse debe 

participar no asalto a Santiago de Compostela, que está controlada 

polos franceses. Pero o protagonista está acostumado a saír 

vitorioso de situacións imposibles. 

 

 
 

Martina, guerrilera (Ascensión Badiola). Novela baseada no 

personaxe histórico de Martina Ibaibarriaga, unha muller que loitou 

contra Napoleón, primeiro na guerrilla e despois no exército 

regular.  



 
 

Memorias de un estudiante inglés en la Guerra de la 

Independencia (Robert Brindle). Mentres estudaba no colexio 

inglés de Valladolid, o autor viviu o inicio da invasión francesa. 

Con outros estudantes conseguiu fuxir a Portugal no verán de 1809 

coa axuda do Empecinado e, desde Lisboa, embarcaron para 

Inglaterra.  

 

 
 

¡Muera Napoleón! (José Miguel Carrillo de Albornoz). Madrugada 

do Dous de Maio en Madrid, cando o pobo se alza contra o odiado 

Murat e o emperador dos franceses, Napoleón Bonaparte. Xunto ao 

pobo desfilan na novela numerosos personaxes da aristocracia, do 

exército e tipos populares que destacaron naquelas xornadas. 

 

 
 

Por el Empecinado y la libertad (Ignacio Merino). A figura do 

guerrilleiro Juan Martín Díez, o Empecinado, converteuse no 

símbolo da loita contra os exércitos napoleónicos pola súa astucia 

no combate e o sentido da igualdade e da xustiza..  

 
 

Por fin Arapiles (Fernando Mollá). Co fondo do son dos canóns e 

das batallas, convivindo personaxes destacados co pobo anónimo, 

alternando derrotas con vitorias, a batalla de Arapiles supuxo para 

os franceses o inicio da súa retirada de España. 

 
 

Por la patria. Romeu el guerrillero (Vicente Blasco Ibáñez). O 

autor relata a vida e acción do valoroso guerrilleiro nacido en 

Sagunto, José Romeu e falecido en 1812. A súa morte deixou ça 

familia nun penoso estado de desatención, polo que o autor escribe 

esta obra nun intento de que a súa figura sexa recoñecida e a súa 

familia atendida. 

 

 
 

Porlier: el vuelo libre d e la espada (Julio Carballal Lugrís). Entre 

a novela e o ensaio, o autor reconstrúe a vida e as accións deste 

militar que, a través dun pronunciamento dado na Coruña en 1815, 

intentou que Fernando VII recoñecese a Constitución e as leis 

elaboradas nas Cortes de Cádiz durante a Guerra de Independencia. 



Sharpe… (Bernard Cornwell). Diferentes aventuras deste personaxe na Guerra de 

Independencia española.  

             
 

 
 

Soldados de honor (Drian Goldworthy).  Aventuras na Guerra de 

Independencia española dun grupo de soldados do rexemento inglés 

106 de Infantería na súa loita contra os exércitos napoleónicos. 

  

 
 

Trafalgar (José Luis Corral). Recreación dunha das batallas máis 

destacadas de finais do século XVIII e que cambiou o rumbo da 

historia europea do século XIX, así como do ambiente político, 

militar e intelectual no que se produciu a derrota da flota hispano-

francesa. 

 

 
 

Un día de cólera (Arturo Pérez-Reverte). Dous de Maio en Madrid, 

un día de cólera dun pobo contra os invasores franceses, unha 

historia colectiva feita a base de mil historias particulares.  

 
 
 

  



INDEPENDENCIA DAS COLONIAS AMERICANAS 

 
 

Ahí le dejo la gloria (Mauricio Vargas Linares). Novela enmarcada 

na chamada entrevista de Guayaquil entre Simón Bolívar e José de 

San Martín o 26 de xullo de 1822. O autor imaxina como debeu 

transcorrer a dita entrevista que non tivo testemuñas, así como a 

complexa relación entre dous líderes que non compartían 

demasiados puntos de vista sobre o proceso independentista. 

 
 

El general en su laberinto (Gabriel García Márquez). O relato está 

centrado nun dos últimos episodios protagonizado por Simón 

Bolívar: a viaxe desde Bogotá á costa de Colombia para intentar 

abandonar América e exiliarse en Europa. 

 

 
 

El mejor de los mundo (Diego Bracco). Novela crítica coa imaxe 

que a maioría das historias dan dos heroes independentistas 

americanos, os liberadores. Un dos protagonistas lembra a orde 

dada por Bolívar o 8 de febreiro de 1814 de executar a todos os 

presos españois aplicando a sentenza de guerra a morte contra o 

español. 

 
 

El Periquillo Sarniento (José Joaquín Fernández de Lizardi). Obra 

satírica publicada en 1816 da que é protagonista un personaxe 

pintoresco, Pedro Sarmiento, alias Periquillo Sarniento. Son os 

anos da fin do dominio español en México. 

 

 

 
 

El siglo de las luces (Alejo Carpentier). Recreación literaria dos sucesos 
que tiveron lugar nas illas do Caribe entre finais do século XVIII e 

comezos do XIX e que o autor utiliza para presentar unha meditación 

sobre a teoría e a práctica das revolucións.  

 

  



GUERRAS CARLISTAS 
 

 
 

El oro de los carlistas (Juan Bas). En 1874 Nicolás Gorostiza 

rememora a súa participación na primeira guerra carlista cando, cun 

grupo de liberais ía na busca dun mítico tesouro carlista.  

Escenarios e personaxes históricos mesturan accións reais con 

aventuras ficticias, así como reflexións antibelicistas. 

 

 
 

El vapor de guerra Blasco de Garay. Contra el carlismo y en 

defensa del Papa (Luis Delgado). O conde de Montemolín, fillo de 

Carlos María Isidro, mantén as súas aspiracións ao trono de España 

E decide reclamar a Coroa iniciando unha nova uerra carlista. 

Aínda que a Mariña interveu escasamente nestes anos, axudou ao 

Papa a recuperar os Estados pontificios ameazados por Garibaldi. 

 
 

El vapor de ruedas Isabel II. La Armada en la Primera Guerra 

Carlista (Luis Delgado). Ademias dun aspecto técnico da historia 

da navegación como é paso da vela ao vapor, utilizado por primeira 

vez en España durante a Primeira Guerra Carlista, o autor relata as 

aventuras da familia Leñanza, en perigo de perder o que 

conseguiron ao longo de varias xeracións.  

Episodios nacionales (Benito Pérez Galdós). Terceira serie centrada na Primeira Guerra 

Carlista e a rexencia de María Cristina. O eixe condutor dos relatos é o romántico 

Fernando Calpena. Os títulos da serie: Zumalacárregui, Mendizábal, De Oñate a la 

Granja, Luchana, La campaña del Maestrazgo, La estafeta romántica, Vergara, Montes 

de Oca, Los Ayacuchos, Bodas Reales. 

 

          
 



 
 

La bala que mató al general (Ascensión Badiola). Historias da 

Guerra Carlista que suceden no tempo comprendido entre a saída de 

Zumalacárregui de Pamplona ata a súa morte e que poñen de 

manifesto a dureza desata guerra, unha das máis crueis do século 

XIX. 

 

 

 
 

Tierra y destino (Jesús Berrocal; Antonio Castro). En 1810 un 

tenente inglés e un húsar francés cruzan os seus sabres en Cádiz 

durante a Guerra de Independencia. En 1835 volven a encontrase 

durante a Primeira Guerra Carlista, un defendendo o trono de Sabela 

e o outro a favor do pretendente Carlos. Ë o momento de saldar 

definitivamente as contas, pero o destino non decide o mesmo. 

 
 

Zalacaín el aventurero (Pío Baroja). Aventuras situadas no marco da 

derradeira guerra carlista, destacando a visión do mundo que o vello 

Tellagorri transmite ao protagonista. 

 

 

 

 

 

ÉPOCA ISABELINA  

 
 

De Reus a la calle del Turco (Fernando Mollá Ayuso). Biografía 

novelada sobre o xeneral Juan Prim, activo participante en episodios 

revolucionarios da súa Cataluña natal e asasinado en 1870 na rúa do 

Turco de Madrid, a poucos días da cegada do novo rei Amadeo de 

Saboia do que era o seu principal valedor.  

 
 

El barón de Bonamant (José Luis García Rodríguez). Jaime Ripoll 

de Berenguer, cabaleiro mallorquín recibe o título de barón de 

Bonamat como recompensa aos servizos sexuais prestados á raíña 

Sabela II durante a súa estadía na illa. Comeza así unha nova dinastía 

familiar á que os acontecementos políticos e sociais acabarán por  

reducir o seu poder. 



 
 

El maestro de esgrima (Arturo Pérez-Reverte). Aventuras, accións 

políticas, traizóns no Madrid de 1868, onde subsiste un dos poucos 

mestres de esgrima que continúan impartindo clases desta 

modalidade. Unha misteriosa muller preséntase na súa casa 

reclamando a aprendizaxe do movemento dos 200 escudos, a 

estocada máis efectiva. A partir de aí complícase a vida do mestre, 

entre enganos e asasinatos. 

 

 
 

El misterio de la Casa Aranda: Víctor Ros, un detective en el 

Madrid de finales del siglo XIX (Jerónimo Tristante). A finais do 

século XIX, en Madrid, un subinspector de policía trata de resolver 

un complicado caso sobre unha suposta casa enmeigada mentres 

investiga pola súa conta uns asasinatos de prostitutas que parece que 

non lle interesan a ninguén.  

 
 

El sueño de las Antillas (Carmen Santos). Soños e desilusións dunha 

muller que embarca rumbo a Cuba coa esperanza de triunfar na illa; 

pero perde ao seu marido na travesía e debe afrontar soa as 

dificultades, porque está decidida a seguir adiante, aínda que para iso 

teña que traballar nun prostíbulo antes de entrar a formar parte dos 

salóns da alta sociedade caribeña.  

 
 

El triángulo. Alumna de la libertad (Ricardo de la Cierva). 

Recreación da vida da raíña Sabela II antes de casar con Francisco de 

Asís centrando a acción en tres personaxes: a propia raíña, a monxa 

Dolores Patrocinio e o político Salustiano Olózaga, o primeiro 

amante da raíña e amante frustrado da monxa das chagas. 

Episodios nacionales (Benito Pérez Galdós). A cuarta serie desta obra está centrada no 

reinado de Isabel II: Las tormentas del 48, Narváez, Los duendes de la camarilla, La 

Revolución de Julio, O'Donnell, Aita Tettauen, Carlos VI en la Rápita, La vuelta al 

mundo en la «Numancia», Prim, La de los tristes destinos. 
 

           
 



 
 

Isabel II (María Teresa Álvarez). Nova visión da vida da raíña 

Sabela II na que se desvelan facetas descoñecidas da súa 

personalidade tratando de comprender comportamentos e accións que 

a Historia non xulgou con benevolencia. 

 
 

Isabel II. La reina caprichosa (Juan García Atienza). Aspectos da 

biografía da raíña e do seu reinado, coas luces e moitas sombras que 

dela documenta a Historia. Pésima formación da raíña, intrigas 

políticas, matrimonio desgraciado, avidez sexual aproveitada polo 

seu propio entorno…fan deste reinado unha auténtica Corte dos 

Milagres. 

 
 

Isabel II de Borbón. La reina de los tristes destinos (Silvia 

Miguens). Unha nova revisión da biografía e das actividades dunha 

raíña mal preparada para reinar que asume a Coroa con 13 anos. A 

súa historia é a crónica dunha vida apaixonada e extravagante nunha 

época difícil para España como foi o paso do absolutismo ao 

liberalismo. 

 

 
 

Isabel II: Los espejos de la reina (Juan Sisinio Garzón Pérez). 

Novas visións dunha raíña controvertida como persoa e decisiva 

como gobernante á que acompañou a polémica desde o seu 

nacemento polo feito de ser muller. O libro percorre os diversos 

espellos nos que se reflectiron algunhas das máis polémicas decisións 

da raíña. 

 

 
 

La Corte de los milagros (Ramón María del Valle-Inclán). Con este 

cualificativo denominábase na época a Corte da raíña Sabela II, un 

ambiente de continuadas intrigas, conspiracións e revoltas. O autor 

retrata esta época, esperpéntica por si mesma, na que non faltan 

milagres de palacio e monxas estigmatizadas. 

 

 
 

Paz de Borbón (María Teresa Álvarez). Filla de Sabela II, a infanta 

Paz é un dos personaxes da familia real menos coñecido e ao que a 

autora quere destacar os seus valores como pacifista e gran apoio do 

seu sobriño Afonso XIII. 



SEXENIO REVOLUCIONARIO 

 
 

La berlina de Prim (Ian Gibson). Novela detectivesca ambientada 

nos últimos días da Primeira República na que un investigador trata 

de aclarar o asasinato do xeneral Prim, unha morte que influíu 

decisivamente no rumbo da política española do momento. 
 

Episodios nacionales (Benito Pérez Galdós). Serie centrada na época do Sexenio 

revolucionario: España sin rey, España trágica, Amadeo I, La Primera República, De 

Cartago a Sagunto, Cánovas. 

           

 

La reina de las lavanderas (Carmen Gallardo). Historia da muller do 

rei Amadeo de Saboia, raíña nunha terra na que non se sentiu querida 

e na que tivo que soportar as humillacións da aristocracia e as críticas 

do pobo. A súa infancia estivo marcada pola loucura da súa nai.  

 
 

Matar a Prim (Francisco Pérez Abellán). A obra é o resultado unha 

fascinante investigación para tratar de coñecer a verdade sobre o 

asasinato do xeneral Prim, os intereses que determinaron o asasinato 

e os intereses que se beneficiaban coa súa morte.  

 
 

Sangre en la calle del Turco (José Calvo Poyato). Un xoven 

periodista que trata de facerse un oco en Madrid, vive as revoltas de 

1868, namórase dunha moza que está fóra do seu alcance e será 

testemuña do asasinato do xeneral Prim, a figura política máis 

destacada do momento. 

 

 


