
NOVELAS AMBIENTADAS EN 
ASPECTOS DO BLOQUE CAPITALISTA 

 
CONSOLIDADICÓN DA DEMOCRACIA 

 

1985 (Anthony Burgess). O autor imaxina como tería sido Inglaterra de non haber existido 
Margaret Thatcher. Nese país hipotético, os sindicatos controlaban todo ata o punto que o 
Trade Unions Congress, TUC) cambia o nome de Inglaterra polo de Tucterra. 

 

 

El cuarto protocolo ((Frederick Forsyth). Os servizos secretos británicos teñen problemas 
internos pola sospeita de que hai un axente traidor na organización e os británicos están en 
campaña electoral. Os soviéticos tratan de que gañe as eleccións o partido laborista e o 
Kremlin envía a un axente co propósito de activar unha bomba nuclear antes das eleccións. 

 

 

El negociador (Frederick Forsyth). O fillo único do presidente norteamericano é 
secuestrado  e comezan a traballar con todos os seus medios o FBI, a CIA e Scotland 
Yard, pero será un individuo só, o negociador, quen consiga poñerse en contacto 
cos secuestradores e pechar un trato, pero fracasa e provoca unha terrible 
persecución por atrapar os culpables. 

 

 

El regreso de Titmuss (John Mortimer). Un tranquilo pobo inglés está ameazado por 
un salvaxe plan urbanístico que pode acabar co seu encanto. O deputado local e 
ministro de urbanismo do goberno de Margaret Thatcher, está ocupado en asuntos 
persoais e ten que decidirse entre os seus intereses e os do pobo que representa. 

 

http://lecturaylocura.com/el-regreso-de-titmuss/


 

Forrest Gump (Winston Groom). A historia describe varias décadas da vida do 
protagonista, un nativo de Alabama que ten as súas capacidades intelectuais e de 
locomoción reducidas. No entanto, estas circunstancias non lle impiden ser 
testemuña privilexiada e mesmo actor principal nalgún caso, de importantes 
acontecementos da historia de EE UU desde a fin da Segunda Guerra Mundial ata 
1982.  

 

 

La naranja mecánica ( Anthony Burgess). Nunha reacción contra o goberno 
laborista, o autor escribe esta novela ambientada nun futuro no que presenta a 
Inglaterra sen alma e dominada polos socialistas, pola delincuencia e na que a 
policía aplica técnicas extremas de control aos delincuentes.  

 

 

DESENVOLVEMENTO CAPITALISTA 

 

Abdel (Enrique Páez). Novela xuvenil centrada na vida dun mozo tuareg acostumado á vida 
nómade. Todo vai cambiar o día que seu pai, Yasir, decide abandonar o deserto e viaxar a 
España. Atravesar Marrocos non foi doado, e menos cruzar o Estreito, pero o conseguen. 
Sen papeis, deben aceptar o que encontran: traballo nunha obra como albaneis e alí serán 
extorsionados e explotados, pero logo de mil problemas, a historia remata ben. 

 

 
 

Casino (Nicholas Pileggi). Un cerebro en matemáticas e un matón e asasino van ás 
Vegas co obxectivo de conquistala para a mafia. Durante anos formaron un perfecto 
equipo ata que a fermosa Geri cruzouse no camiño de ambos e todo cambiou cando 
varios xefes do crime organizado foron condenados a cadea perpetua. 

 

 

Causa justa (John Grisham). No ambiente laboral dun prestixioso bufete norteamericano, 
o protagonista é un ambicioso avogado que só busca fama e diñeiro pero o asalto violento 
dun indixente cambiará a súa vida, pasando a preocuparse polos menos favorecidos e 
defendendo as súas causas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Grisham


 

El amigo de Hércules (Santiago García-Clairaca). Novela xuvenil centrada nun neno que 
é bo en matemáticas pero débil en deportes, polo que desexaría ser tan forte como 
personaxe que sae no anuncio da bebida “Hércules Power”. Impactado polo anuncio, 
decide que beberá a todas horas a bebida para poder competir e gañar un maratón no que 
corre a chica que lle gusta. Pero a bebida non cumpre co anunciado.  

 

 

El jardinero fiel (John Le Carré).  Aínda que ficción, a trama da novela aborda as 
ambicións de multinacionais farmacéuticas sen escrúpulos capaces de poñer no mercado 
medicamentos que non están suficientemente testados para gañar máis diñeiro. 

 

 

Los perros de la guerra (Frederick Forsyth). Un executivo dunha empresa mineira encarga 
a un grupo de mercenarios derrocar o goberno dun país africano para poder instalar no seu 
lugar un goberno títere que lles permita acceder e controlar as riquezas do territorio.  

 

 

RACISMO E APARTHEID 

 

Canta la hierba (Doris Lessing). Historia dunha muller branca na Sudáfrica 
segregacionista, afilla duns granxeiros pobres que se converte unha traballadora urbana e 
independente ata que sorprende os comentarios das súas amigas e decide que debe casar 
para silencialos. 

 

Criadas y señoras ( Kathryn Skeeter). Nun dos estados do sur de EEUU, unha universitaria 
quere ser escritora e para iso decide comezar por entrevistar a mulleres negras do servizo 
doméstico das poderosas familias brancas, situación que provoca unha pequena revolución 
na localidade. 



 

El factor humano (John Carlin). Tras conseguir a súa liberación Mandela comprende que 
ten que conseguir a unión de brancos e negros de forma espontánea e emocional e traza 
unha estratexia: unilos a través do deporte. Para iso aproveita a celebración do mundial de 
rugby de 1995 que se celebra en Sudáfrica; a vitoria da selección uniu nun abrazo a brancos 
e negros e marcou un fito na historia. 

 

Grita libertad (John Briley). O tema central desta novela é a amizade entre Stephen Biko, 
líder bantú do movemento Conciencia Negra, e Donald Woods, director dun dos principais 
diarios sudafricáns, o Daily Despach, quen consegue salvar a biografía do líder negro logo 
da súa norte a mans da policía. 

 

La fuerza de uno (Bryce Courtenay). Na Sudáfrica dos anos 50, un neno branco é 
desprezado polos nenos negros. Drama centrado nunha parte da sociedade menos 
investigada nun contexto de segregación racial. Aínda que branco e con máis dereitos, a 
súa vida é tan dura como a dos negros, pero coa súa forza de vontade sairá adiante. 

 

 

Llanto por la tierra amada (Alan Paton). Aínda faltan uns anos para que se estableza 
oficialmente  apolítica do apratheid en Sudáfrica, pero a tensión entre brancos e negros é 
moi forte. Dous homes, un sacerdote negro e un terratenente branco cruzan as súas vidas 
cando teñen que facer fronte a unha traxedia.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.1001libros.com/llanto-por-la-tierra-amada-el-apartheid-en-el-libro-de-alan-paton/


NOVOS MOVEMENTOS SOCIAIS NO MUNDO DO BENESTAR 

 

El guardián entre el centeno (J. D. Salinger). Novela que segue sendo unha icona 
da rebeldía adolescente e provocou numerosas controversias pola súa linguaxe 
provocadora e por retratar abertamente a sexualidade, os modos de vida e as ansias 
dos adolescentes dos anos 50. Relata as experiencias de Holden Caulfield en Nova 
York logo de que se notificase que era expulsado da escola. Foi un dos libros máis 
prohibidos e tamén dos máis lidos e o que maior influencia exerceu en varias 
xeracións da segunda metade do século XX. 

 

En el camino (Jack Kerouac). Novela emblemática do movemento hippy. O relato 
é en parte autobiográfico, escrita  a modo de monólogo interior e está baseada nas 
viaxes que o autor e os seus amigos fixeron por EE UU e México entre os anos 1947 
e 1950.   

 

Groovy (José María Carrascal). Unha adolescente norteamericana de clase media 
abandona os seus estudos, marcha da casa de seus pais e vive nunha comunidade 
hippy en Nova York. 

 

 

 Hippie hippie shake (Richard Neville). Novela que describe as peripecias du grupo 
de adolescentes na cidade de Londres na década dos 60.  

 

 

La pianista (Elfriede Jelinek) Historia dunha profesora de piano que vive dominada 
pola súa nai e que ten uns sentimentos estraños sobre o sexo e as relacións cos 
demais. Esta situación é observada por un alumno que se namora dela e se propón 
seducila. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_guardi%C3%A1n_entre_el_centeno#cite_note-Titulo-1
http://es.wikipedia.org/wiki/J._D._Salinger
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac
http://es.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek


 
 

NOVELAS AMBIENTADAS NAS DEMOCRACIAS POPULARES 

 

URSS – RUSIA 

 

 

Archipiélago Gulag (Alexandr Soljenitsin). Relato con carácter 
autobiográfico sobre os campos de castigo soviéticos durante a época 
stalinista no que reconstrúe con detalle e crueza a vida penitenciaria 
nos tempos da Unión Soviética. 

 

 

Asesinato en el Kremlin (Alejandro Gallo). Personaxes reais 
mestúranse con outros de ficción partindo do feito real do asasinato, 
en 1934, do dirixente comunista e colaborador de Stalin, Serguéi 
Kirov. Na investigación para esclarecer o feito aparecen demasiadas 
sombras.  

 

 

El hombre que amaba a los perros (Leonardo Padura). Novela 
organizada arredor dun acontecemento histórico que tivo lugar en 
México en 1940: o asasinato de Trotsky pero unha historia ficticia, a 
dun escritor cubano que coñece por casualidade a Ramón Mercader, 
o asasino, xa vello e enfermo. 

 

 

El primer círculo (Aleksandr Solschenitzin). En 1949, un funcionario 
do ministerio de Asuntos Exteriores soviético fai unha chamada á 
embaixada norteamericana para comunicarlle a existencia dun 
proxecto atómico dirixido contra EE UU. A chamada queda 
rexistrada e cómpre descubrir o culpable. 



 

 

La alternativa del Diablo (Frederick Forsyth). As malas colleitas de 
cereais en Ucraína provocan protestas nacionalistas que poden 
provocar un enfrontamento entre as grandes potencias que dominan o 
mundo durante a Guerra Fría.  

 

 

La casa Rusia (John le Carré). Relato ambientado na época da 
perestroika, entre espías e contraespías, operacións de alto risco e 
historias de amor.  

 

 

Laberinto (Larry Collins). O islamismo ameaza a unha Unión 
Soviética próxima a súa desmembración, pero un ambicioso coronel 
da KGB ten un plan para cambiar o obxectivo e que sexa o presidente 
de Estados Unidos, todo elo contando coa axuda unha brillante 
neurocirurxiana e porá en marcha un plan tan incrible como 
inquietante. 

 

 

Pabellón de cáncer (Aleksandr Solzhenitsyn). Historia  centrada en 
dous personaxes moi diferentes –unha vítima da represión stalinista, 
trasunto do propio autor, e un funcionario membro do partido 
comunista e delator de disidentes- reflexionan sobre cuestión vitais 
unidos por unha mesma circunstancia, a proximidade da morte. 

 

 

Vida de un desconocido (Andreï Makine) Un escritor ruso exiliado en 
París decide volver á súa Rusia natal en busca da propia identidade 
tras un fracaso amoroso. En San Petersburgo, quedara o amor da súa 
xuventude agora transformada nunha frívola nova rica, un modelo da 
nova Rusia poscomunista. 

 



DEMOCRACIAS POPULARES EUROPEAS 

 

 

Cita en Berlín (Isolde Heyne). Novela xuvenil que relata a evolución 
de pensamento de Inka, unha rapaza de 14 anos que realiza unha viaxe 
a Berlín leste por primeira vez desde que, con catro anos, tivo que 
abandonar o lugar onde nacera. 

 

 

 

La promesa de Kamil Modracek (Jiri Kratochvil). Praga, anos 50, en 
pleno dominio do réxime comunista, historia de crimes con 
transfundo político.. Unha pintora é asasinada logo dun interrogatorio 
da policía secreta e seu irmá, un arquitecto, xura vingarse, pero a 
situación se lle escapa das mans. 

 

 

El espíritu de Praga (Ivan Klima). Recompilación de textos 
centrados no escenario da cidade de Praga obra dun autor que viviu 
intensamente a historia do seu país desde a ocupación nazi á 
revolución do veludo de 1989 e a repartición de Checoslovaquia en 
1993.  

 

 

 

CHINA MAOÍSTA E POSMAOÍSTA 

 

 

Adiós a mi concubina (Lilian Lee). Durante catro décadas, dous actores da 
ópera chinesa gozan de fama e boa posición, pero coa chegada de Mao e a 
prohibición deste xénero, os actores sobreviven como poden actuando en obras 
de propaganda ata que son acusados de tramar a morte do líder. Desde o 
desterro a que son sometidos logran fuxir a Hong Kong, onde poderán retomar 
a súa actividade. 

http://3.bp.blogspot.com/-h1HdRhg69u0/TcqTiiZc1pI/AAAAAAAAGrU/5K-A3AkuhZ0/s1600/ACA0212.jpg


 

 

Amor el espino blanco (Ai Mi). Historia de amor durante a revolución cultural 
china dos anos 70. As diferenzas sociais e ideolóxicas das familias dos 
namorados non impiden que o romance continúe e unicamente a morte os 
separará. 

 

 

Azalea roja (Anchee Min). Biografía da autora durante a súa vida en China 
antes de trasladarse a EE UU en 1984, aínda que os datos corresponden a etapa 
comprendida entre a súa infancia en Shanghai ata a morte de Mao en 1976. 
Seguidora de Mao inicialmente, varios conflitos no seu contorno fan que se 
vaia distanciando desta ideoloxía e acabe por marchar de China. 

 

 

Balzac y la joven costurera china (Dai Sijie). Durante a revolución cultural 
maoísta, dous mozos son levados a unha aldea para reeducalos; alí coñecen a 
outros mozos que leen novelas prohibidas publicadas en occidente e a súa 
lectura lles presenta dúbidas e reflexións. 

 

 

Cisnes salvajes (Jung Chang). Relato sobre a vida de tres mulleres que resume 
a problemática das vicisitudes de China ao longo do século XX. 

 

 

 

El Club de la Buena Estrella (Amy Tan). O autor, desde a distancia que lle 
permite vivir en Estados Unidos, relata as vidas dun grupo de mulleres coas 
que compón un mosaico da historia de China e de Estados Unidos durante máis 
de cincuenta nos. 



 

 

El teatro de los lirios (Lulu Wang). A familia de Lian é trasladada a un campo 
de reeducación durante a revolución cultural de Mao. Para evadirse do 
ambiente opresivo, trata de escaparse á natureza, onde fala cos animais e as 
flores da súa propia vida. O lirismo das pasaxes contrasta coa dureza das 
situacións reais. 

 

 

El verano de la traición (Hong Ying) Relato baseado nos tráxicos sucesos da 
Praza de Tiananmen de 1989. 

 

 

 

En el estanque (Ha Jin). Unha pequena fábula revolucionaria ambientada nos 
anos posteriores á norte de Mao que discorre entre as miserias e os anhelos 
duns personaxes comúns  que se esforzan por apoderarse das faragullas de 
riqueza que se lles poñen ao seu alcance. 

 

 

Haz el favor de no llamarme humano (Wang Shuo). Con humor e un 
argumento un tanto esperpéntico o autor aborda a desquiciada realidade china 
durante a época de Deng Xiaoping. Tras o fracaso de China nos Xogos 
Olímpicos, o Comité Nacional pola Mobilización Popular debe restituír o 
honor da patria buscando a persoa que converterán no novo superheroe chinés. 

 

 

La chica del pañuelo rojo (Jili Jiang). Con 12 anos cando se inicia a revolución 
cultural de Mao, a protagonista séntese solidaria e orgullosa de participar nela, 
pero os problemas se inician cando a súa familia comeza a ser acosada por ter 
avós que foron terratenentes: unicamente se denuncia a seu pai poderá 
continuar cos seus estudos. 

https://www.google.com/url?q=https://www.libros-antiguos-alcana.com/ficha-el+verano+de+la+traicion-hong+ying-481432&sa=U&ei=ILRTU_fcNOnX0QWguYGgBg&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNFg7r15QD8hG9AW-8dHIqxioupvrg


 

 

La espera (Ha Jin). Relato ambientado nos anos 60 que centra a súa crítica na 
burocracia comunista a través da historia dun médico que se ve obrigado a 
ocultar os seus auténticos sentimentos para non ser considerado un burgués 
reaccionario.  

 

 

La esposa del Dios del Fuego (Amy Tan). Longa historia persoal sobre o fondo 
histórico de China desde os anos veinte ata os inicios do mandato de Mao a 
través da convulsa historia da guerra civil. 

 

 

 

La hija del curandero (Amy Tan). Narración sobre a vida dunha muller nacida 
en China a comezos do século XX e que emigra a Estados Unidos tras o triunfo 
de Mao. A segunda parte da historia é a que relata a súa filla desde San 
Francisco. 

 

 

La puerta de la paz celeste (Shan Sa). Sinxela narración da loita por conseguir 
unha vida máis libre e xusta tratando de liberarse da maquinaria opresora do 
réxime comunista. 

 

 

Las tres hijas de Madame Liang (Pearl S. Buck). En plena revolución cultural 
madame Liang rexenta en Shanghai un restaurante de distinguida clientela e 
sofisticado menú, a pesar das consignas oficiais de austeridade, o que mostra a 
duplicidade do país. Outro contrapunto é o que poñen as tres fillas que estudan 
en EE UU. 

https://www.google.com/url?q=http://spanish.china.org.cn/culture/txt/2010-04/21/content_19872892_3.htm&sa=U&ei=dtpTU7-cCeO10wXJ4YDYBA&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNEps5MeNxI9NwFodO5QVberR5cUIA
https://www.laislalibros.com/foto/muestraPortada.php?id=9788484530381
https://www.google.com/url?q=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-502347577-las-tres-hijas-de-madame-liang-pearl-s-buck-_JM&sa=U&ei=-OdTU6urDqnC0QXb0oGQBw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNEFYTSbPZXGXhhjGI4cav64-BLFDg


 

 

Madame Mao (Anchee Min). Biografía novelada dunha das mulleres máis 
temidas e admiradas da historia chinesa, rebelde, actriz, ambiciosa, tirana que 
gobernou China á morte do seu marido Mao. 

 

 

 

Nacer mujer en China (Xinran Xue). En 1989, nun momento de certa apertura 
do réxime, unha periodista iniciou un espazo radiofónico no que invitaba ás 
mulleres a falar da súas experiencias e o libro recolle parte deses testemuños. 

 
 

Pies vendados y traje occidental (Pang-Mei). A principal protagonista é a avoa 
da autora que conta á súa neta os cambios orixinados en China coa chegada do 
réxime comunista de Mao, con tantas costumes que tivo de esquecer e outras 
novas que obrigatoriamente tivo que aceptar.  

 
 

Sombras del pasado (Ha Jin). Novela ambientada na China de 1989, pouco 
antes da revolta estudantil da praza de Tiananmen centrada na vida dun 
universitario e as súas reflexións mentres coida, nun hospital, dun profesor que 
acaba de sufrir un ataque cerebral. 

 

 
 

Vientos amargos ( Harry Wu). Narración das propias experiencias vividas 
durante máis de vinte anos en campos de trabajo chineses aos que eran 
enviados os acusados de ser inimigos do réxime comunista e nos que eran 
sometidos a reeducación. 

 

 

 

 

 

 

 



CUBA 

 

 

Bacardí Cuba ( Tom Gjeten). Historia da familia Bacardí de Cuba, 
posuidora dunha destilería coñecida en todo o mundo. Historia dunha 
familia, un negocio e unha nación ao longo de 150 anos de paixón, 
ambición e poder. 

 

 

Cuba libre (Yoani Sánchez). Esta bloguera cubana ofrece unha 
incisiva mirada sobre os problemas e desexos actuais do seu país. 

 

 

 

El rey de La Habana (Pedro Juan Gutiérrez). Historia baseada en 
feitos reais, narra a vida dun rapaz nas rúas da Habana nos anos 
noventa, cunha linguaxe dura similar á da vida do protagonista. 

 

 

La providencia (Emilio A. Foureaux). Narración sobre a propia 
experiencia vivida polo seu autor (Miliki) durante a revolución 
cubana, personalizado na figura dos exiliados políticos daquela 
época. Coa chegada de Castro ao poder, o protagonista, que loita pola 
revolución, vese obrigado a abandonar a illa, enfrontándose a un 
futuro incerto. 

 

 

Sangra por la herida (Mirta Yáñez). A narrativa actual cubana trata 
de plasmar nas letras a verdade sen temor á censura, rescatando a 
memoria histórica dunha xeración que viviu con forza os convulsos 
anos 60, mostrando as marcas que esa etapa deixou nas súas vidas. 

 

http://www.deviaje.com/_/libreria/articulo/13694/cuba-libre_9788483069066.html
https://www.google.com/url?q=http://www.libros-antiguos-alcana.com/ficha-la+providencia-foureaux+emilio+a-211035&sa=U&ei=AfJTU7SnB8aY1AWi0IGwAg&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNH4gF84VLBKOimjA1GSBCRQ1-u-vQ
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