Editorial Toxosoutos.com
www.toxosoutos.com
editorial@toxosoutos.com
Tel : (+34) 981823855
Fax : (+34) 981821690

Asasinos, asasinos, asasinos!
:

00000434

:

Piñeiro González, Vicente

:

Asasinos, asasinos, asasinos!

:

Narrativa histórica

:

978-84-92792-87-0

:
Novela histórica sobre Juana Capdevielle
:

10,00€

:
Normal

0

21

false

false

false

ES

X-NONE

X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
60pp
13x20
Para escribir calquera relato histórico sempre hai unha maneira de explicalo todo como se estivesemos ante un
descubrimento científico. Este coñecemento histórico revelado polas fontes aumentará a tensión de moitos ao velo
aquí narrado. No entanto, non se trata de substituír a utopía, ter novas intuicións ou traizoar a historia. Calquera
historia, por moi veraz que sexa, non significa que non se poida elaborar outra sobre ela porque o continuo sempre é
previsible.A maioría das escenas que aparecen nesta novela son reais porque están documentadas por xente que dun
xeito ou doutro viviu a contenda, e as experiencias da época e a novela ás veces cóntanse máis como experiencia que
como literatura. Por veces as miradas descompoñen o que miran. A realidade que unha vez houbo aí fora, non se pode
xa observar con detalle porque está moi afastada de conter unha orde ou un sentido. A realidade aquela atomízase. Os
que ollamos deformámola aínda máis, descompoñéndoa de toda realidade obxectiva. Ás veces, co afán de non perdernos
nada, de captalo todo, ollamos insistentemente e esa ollada pode ser precisamente a que nos impide obter una imaxe,
un resultado ou unha composición.
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